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Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt arról, hogy november 14-én részt vett a TDK díjátadó eseményen és
átadta a GHK különdíjról szóló okleveleket. Dr. Kovács Ádám megköszönte a GHK Különdíj
négy részre osztásának lehetőségét. A november 25-26-i GHK továbbképző hétvégén szó esett
a BSc felülvizsgálatról, a BME HÖK rendszer illetve az országos hallgatói önkormányzatok
történetéről és arról, kinek mi jelent motivációt a hallgatói képviselői tevékenységeinek
végzéséhez. Szó volt arról is, hogy a GHK a tagjai munkájának értékelését nyilvánosságra
hozza a jövőben és ezt megteszi az elmúlt egy évre visszamenőleg is. Ehhez szükséges az elmúlt
egy évben leköszönt képviselők hozzájárulását is kérni. Szó volt a beszámolók új formájáról is,
ahol az egyes személyeknél az adott hónapban a GHK-ban végzett munka százalékos aránya
lesz feltüntetve.
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki hozzájárul ahhoz, hogy az ismertetett módon, az
egyes képviselők értékelését a beszámoló új formájában a jövőben és az elmúlt egy évre
visszamenőlegesen a GHK a honlapján nyilvánosságra hozza.
A GHK 16-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Ennél a kérdésnél a személyes érintettség miatt a póttagok is szavazhattak.

EHK
Somogyi József elmondta, hogy Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár
„Fokozatváltás a felsőoktatásban” című anyagára reagálva elkészült egy összefoglaló
dokumentum. A Diákközpont követeléskezelése is folyamatban van, illetve a karokhoz be nem
érkezett költségtérítések miatt szóba került behajtó cégek felkeresése is. Készülőben van a
Nemzeti Felsőoktatási Törvény módosítása, melynek kidolgozásában a HÖOK is részt vett. A
mai napon megérkezett a Barta-Eke Gyula, a BME kancellárja az egyetemre, reggel tartott egy
eligazító előadást, majd délután a vezetői értekezleten is részt vett.
Megérkezett Dobó Diána (20:32).

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Vígh Miklós elmondta, hogy szeretné, ha a BSc felülvizsgálat kiértékelésében néhány diagram
típusa kicserélésre kerülne a jobb szemléltetés érdekében. A GHK a héten elkészíti a végleges
kiértékelést.

Kollégiumi Bizottság
Varró Gergő elmondta, hogy az Old’s Club klímájának árajánlata beérkezett, terveit a
Kollégiumok Osztály szakértőkkel véleményezteti.
Kollégiumi fegyelmi tárgyalás lesz november 25-én. Egy hallgató téves Korrigált Kredit
Indexet adott meg a kollégiumi felvételi során, amivel jogosulatlan előnyhöz jutott.

Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté bemutatta a Sport Ösztöndíj pályázatok újrapontozását, mely az Ösztöndíj
Bizottság javaslatát tartalmazta. A kiosztásra szánt keret 700000 Forint, egy pont értéke 64
Forint lenne. Az eredmény elleni fellebbezési határidőnek november 24. 23:59-et javasolta.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Sport Ösztöndíj kiosztásának
eredményét az ismertetett módon.
A GHK 9-0-2 arányban elfogadta a Sport Ösztöndíj kiosztásának eredményét.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb
1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.
e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu

-2-

2014.11.17.
emlékeztető
Kovalovszki Máté elmondta, hogy két felszólalás érkezett a Kari BME ösztöndíjjal
kapcsolatban. A kiosztás során a versenyeredmények pontozásánál történt adminisztrációs hiba
a GHK részéről. Kovalovszki Máté elmondta, hogy kijavítja a pontozást, a hiba amiatt adódott,
hogy a leadott dokumentumok alapján nem volt egyértelmű a hallgatók által beírt versenyek
kategóriája.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a felszólalásokat a GHK elfogadja.
A GHK 11-0-0 arányban elfogadta a felszólalásokat.

Gazdasági Bizottság
Német Roland elmondta, hogy az idei Gólyatáborral kapcsolatban még nincsenek adatai, mivel
ezek közül több átutalás még a hetekben történt meg.
A 2014-es Slippel kapcsolatban elmondta, hogy az elszámolások miatt Varró Gergővel és Vígh
Miklóssal Orbán Balázsnál járt. A támogatói bevételek egy része még nem érkezett be, ezek
rendezése folyamatban van.
A Gólyabál szponzorával, a Matech Kft-vel rendezve lett minden szükséges dokumentum,
hamarosan a támogatás is megérkezik.

PR Bizottság
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a GHK Nyílt ülést fog tartani november 25-én. A
Műegyetemi Nyílt Nap időpontja november 21. Ezzel kapcsolatban november 19-én 21 órától
tart felkészítőt és tájékoztatót. A laborlátogatások szervezése folyamatban van.
Dobó Diána kérte, hogy a Gólyabálról egy összefoglaló, illetve az ezzel kapcsolatos
véleménynyilvánító kérdőív kerüljön ki a GHK hírcsatornáira.
Berta Katalin kérte, hogy a GHK rendezvényein tartott beszédek szövegeit a GHK gyűjtse
össze.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy szeretné, ha a Slip’15 pályázat kiírásra kerülne. Jövő héten
Rendezvény Bizottsági ülést tervez tartani, ahol szó lesz a Slip’15 pályázatáról, a
Gólyatáborról, és a Külső Rendezvényszervező Bizottság létrehozásának lehetőségéről is. A
Slip’15 gazdasági oldaláról illetve programszervezői részéről is szeretne beszélni. A
Gólyatábor helyszínét fontos lenne minél hamarabb lefoglalni. Vígh Miklós elmondta, hogy
szeretné, ha a helyeket bejárná a GHK és így hozna döntést. Varró Gergő elmondta, hogy
legfeljebb 2 ember tekintse meg a helyszíneket. Vígh Miklós elmondta, hogy ezek az emberek
mindenképpen GHK tagok legyenek. Szóba kerültek még a következő évi tankörvezetői és
Külső Rendezvényszervező Bizottsági pályázatok szempontjai is, melyek kidolgozása a
későbbiekben várható.
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Egyebek
Varró Gergő elmondta, hogy a jövő évi nyomdai munkákról előzetes tervezetet kért be az EHK.
Ide a Káté és a GHK rendezvényeinek PR kiadványa tartoznak. Elmondta, hogy a PR kiadvány
még csak első kiadás lesz, így célszerű lenne először kisebb darabszámot rendelni. A Káté
megkereste őt, hogy szeretnének egy számmal többet megjelentetni a tavaszi félévben. A
tervezett plusz számban az öntevékeny körök mutatkozhatnának be a Káté tervei szerint.
Emellett felvetették a Káté példányszámának növelését is. Szóba került még, hogy a
későbbiekben célszerű lenne egy kari hírfolyam létrehozása, esetleg blog formájában.
Jelenleg a GHK álláspontja az, hogy az újság példányszáma és megjelenéseinek száma
maradjon a jelenlegi.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a jövő évben a KÁTÉ
megjelenések számát és példányszámát a GHK fenntartsa a 2014-es évnek megfelelő adatokkal.
A GHK 11-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Varró Gergő a balatonlellei tábori időpontokkal kapcsolatban elmondta, hogy elküldte az
előzetes férőhely igénylést az EHK-nak.
Kovalovszki Máté elmondta, hogy korábban már voltak problémák a Kármán Tódor
Kollégiumban a fizetős konzultációk tartásából. Ilyen jellegű konzultációt sem eddig, sem a
jövőben nem lehetséges tartani, erre fel kell hívni mindenki figyelmét.
Kovalovszki Máté kérte, hogy a közéleti pontozáshoz szükséges adatokat az érintettek küldjék
el neki.
Szipka Károly elmondta, hogy november 28-án a vezetésével Oktatási Pikniket rendez az EHK.
Antal Laura elkészítette a GHK fogadóidővel kapcsolatos kérdőívet, szeretné, ha a GHK minél
több hírcsatornáján megjelenne. Elmondta még, hogy a BME Copyban folyamatosan nagyon
lassú a kiszolgálás, szeretné, hogy ezt a problémát jelezzük az EHK felé.
Ülés vége: 22:41

....................................

....................................

Majláth Máté Lajos
jegyzőkönyvvezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Varró Gergő
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb
1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.
e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu

-4-

