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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura x     

Berta Katalin x     

Dobó Diána x     

Horicsányi Krisztina   x   

Kapu Tibor x     

Kovalovszki Máté x     

Kun Levente Alex x     

Lukács Virág x     

Majláth Máté x     

Mátics Zoltán x     

Nagy Edit x     

Német Roland x     

Okolicsányi Péter x     

Perger Dávid    x  

Perjési Péter x     

Polgár Eszter x     

Somogyi József x     

Szaller Ádám x     

Varró Gergő x     

Vígh Miklós   x   

Dátum: 2015. február 24. Oldalszám: 5 

 

Ülés kezdete: 20:10 

Vendégünk volt Daku Dávid (jelenlegi EHK elnök), aki bemutatta a következő ciklusra 

vonatkozó EHK elnöki pályázatát. 

Daku Dávid elhagyta a termet. (20:52) 

Vendégünk volt még Németh Ákos (Közlekedés- és Járműmérnöki Kar EHK delegált), aki 

szintén bemutatta EHK elnöki pályázatának programját. 

Németh Ákos elhagyta a termet. (21:20) 

(Az EHK tisztújítás időpontja 2015. február 26.) 

Varró Gergő beszámolt arról, hogy a GHK közleményt tett közzé információs csatornáin 2015. 

február 23-án délután, amelyben beszámolt az ösztöndíjak kifizetésének várható csúszásáról. A 

közlemény a visszajelzések alapján félreérthető információkat tartalmazott, ezért később 

helyreigazítást közöltünk. Vita alakult ki a helyreigazítás szövegezésével és céljával 

kapcsolatban. 
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Vígh Miklós jelezte, hogy le kíván mondani hallgatói képviselői mandátumáról a következő 

heti hallgatói képviselők zárthelyijének megírása után. Indoka az volt, hogy a személyes elvei 

nem összeegyeztethetőek az Egyetemen jelenleg zajló folyamatokkal. 

Vígh Miklós elhagyta a termet (22:49) 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő elmondta, hogy a február 24-i Dékáni Tanács ülésről írásbeli tájékoztatót küld a 

GHK tagjainak. 

EHK 

Somogyi József elmondta, hogy a mai EHK ülésen elfogadták a normatíva költségvetéseket.  

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy a Kármán Tódor Kollégium könyvtári munkálatai befejeződtek. 

A Hallgatói Külügyi Testület egy rendezvényt szeretne tartani a Kármán Tódor Kollégiumban, 

azonban a létszámra és a késői jelzésre való tekintettel a GHK nem tudja biztosítani a 

teremigénylést. 

Varró Gergő jelezte, hogy, Dávid János a Vásárhelyi Pál Kollégiumban Gépészmérnöki Kari 

mentori pozíciót betöltő hallgató egyeztetne a GHK-val mentori teendőiről, illetve a GHK 

elvárásairól. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté részletesen, tételenként bemutatta az Ösztöndíj Bizottság normatíva 

költségvetés javaslatát. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a bemutatott normatíva 

költségvetést. 

A GHK 13-0-1 arányban elfogadta a költségvetést. 
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Kovalovszki Máté bemutatta az Ösztöndíj bizottság javaslatát a tanulmányi ösztöndíjra 

vonatkozóan az egyes szakokra. 

BSc képzés 

Szak Minimum átlag 

Gépészmérnöki szak 3,45 

Energetikai mérnöki szak 3,60 

Mechatronikai mérnöki szak 3,60 

Ipari termék- és formatervező mérnöki szak 3,60 

MSc képzés 

Minden szak 3,90 

 

A BSc szakokon a minimum összeg 6000 Forint, a maximum összeg 30000 Forint. 

Az MSc szakokon a minimum összeg 6000 Forint, a maximum összeg 32000 Forint. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki a bemutatott átlagokkal és összegekkel el tudja 

fogadni az Ösztöndíj Bizottság javaslatát. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Ezt követően elmondta, hogy három hallgató lekéste az MSc képzést kezdő hallgatók kiegészítő 

ösztöndíj pályázati határidejét. Kovalovszki Máté javasolta a három hallgató jelentkezésének 

elfogadását, mivel a pályázat elnevezése („kiegészítő” ösztöndíj) miatt a hallgatók azt 

gondolhatták, az eddigiekhez hasonlóan idén is külön pályázat nélkül kaphatnak tanulmányi 

ösztöndíjat. 

Berta Katalin és Somogyi József elmondta, hogy akkor tudja támogatni, ha az összes olyan 

hallgató, aki nem jelentkezett, értesítést kap. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki nem támogatja, hogy a GHK elfogadja az utólagos 

fellebbezéseket. 

A GHK 12 tagja szavazott erre. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy minden nem jelentkező 

hallgató meg legyen keresve. 

A GHK 1 tagja szavazott erre. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki azt mondja, hogy a GHK azt a három hallgatót 

támogassa, akik késve jelentkeztek a pályázatra. 

A GHK 1 tagja szavazott erre. 
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Kovalovszki Máté bemutatta az Ösztöndíj Bizottság javaslatát az MSc képzést kezdő hallgatók 

kiegészítő ösztöndíjára vonatkozóan. A javaslat szerint minimum 77 ponttól járjon ösztöndíj. 

A kiosztott minimális összeg 6000 Forint, a maximális összeg 32000 Forint. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja az MSc képzést kezdő hallgatók 

kiegészítő ösztöndíjának kiosztását az ismertetett módon. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy néhány hallgató jelezte, hogy problémája van korábbi 

ösztöndíj kiutalásokkal kapcsolatosan. Ezt követően bemutatta és ismertette a problémás 

eseteket. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a különleges elbírálásra felterjesztett 

eseteket. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Varró Gergő bemutatta a GHK közéleti ösztöndíj kiírását a 2014/15. tavaszi félévére. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a GHK közéleti ösztöndíj pályázati 

kiírását a 2014/15. tavaszi félévre vonatkozóan. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Varró Gergő bemutatta a Közösségi ösztöndíj kiírását a 2014/15. tavaszi félévére. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, támogatni tudja a Közösségi ösztöndíj pályázati kiírását 

a 2014/15. tavaszi félévre vonatkozóan. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Varró Gergő bemutatta a GHK közéleti ösztöndíj 2014. decemberi, illetve 2015. januári 

pályázatának eredményét. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a decemberben beérkezett 

pályázatok eredményét a GHK közéleti ösztöndíjra vonatkozóan. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a januárban beérkezett pályázatok 

eredményét a GHK közéleti ösztöndíjra vonatkozóan. 

A GHK 13-0-1 arányban elfogadta a javaslatot. 
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Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy a szociális pályázatok végeredményéről a hír kikerült a szociális 

pályázati rendszer és a GHK honlapjára is. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland tételesen bemutatta a Kultúrhét előzetes költségvetését.  

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki a Kultúrhét és a Harmadoló Est előzetes 

költségvetését támogatni tudja. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a költségvetést. 

Német Roland elmondta, hogy az öntevékeny köröknek kiírja az igénylési pályázatot. Jelezte, 

hogy Juhász Zoltán (Kármán Tódor Kollégium vezető mentor) a kollégiumi nőnap előzetes 

költségvetését el fogja küldeni.  

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy megkereste öt hallgató a tankörvezetői posztra jelentkezettek 

közül, akik nem érik el a kritérium feltételként szabott tanulmányi átlagot. Ők a Külső 

Rendezvényszervező Bizottság (KRB) tagságot is vállalnák. 

A GHK véleménye alapján, mivel nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, további megbeszélés 

nem szükséges a felvetésről, a KRB-ben tevékenykedhetnek ettől függetlenül. 

Kun Levente elmondta, hogy két Tankörvezető posztra jelentkezett hallgató utólag szeretne a 

Külső Rendezvényszervező Bizottságba jelentkezni. Ők a vizsgaidőszak után gondolták meg 

magukat. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a GHK a két utólagos 

jelentkezést elfogadja. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Kun Levente helyzetjelentést adott a Kultúrhét szervezésének jelenlegi állásáról. 
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Sport 

Mátics Zoltán elmondta, hogy a Sport és egészségnap elmarad a SLIP’15 alatt a SOTE-ETK 

visszalépése miatt. A kollégiumi egészségnap és a 24 órás foci bajnokság április 9-én kerül 

megrendezésre. 

Mátics Zoltán jelezte, hogy le kíván mondani GHK póttagságáról. Kivételes munkalehetőség 

miatt nem tudná a megfelelő szinten vállalni a GHK tevékenységeiben való részvételt. 

Ülés vége: 0:40 

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

 Majláth Máté Lajos Varró Gergő  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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