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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     

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     

Dátum: 2015. március 10. Oldalszám: 6 

 

Ülés kezdete: 20:10 

A GHK a mai napon nyílt ülést tartott, helyszíne a Kármán Tódor Kollégium fsz. 009-es terme 

volt. 

Vendégek száma: 16 fő. 

A kari vezetés részéről tiszteletét tette Dr. Kovács Ádám tudományos és nemzetközi 

dékánhelyettes úr és Dr. Orbulov Imre gazdasági dékánhelyettes úr. Varró Gergő köszöntötte 

a vendégeket majd bemutatta a GHK tagjait. 

A GHK március 2-án elektronikus szavazást tartott több kérdésben. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy elfogadod a Kari BME ösztöndíj kiírását és pontozási 

rendszerét az alábbi módon a 2014/15. tavaszi félévre vonatkozóan. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a kiírást és pontozási rendszert. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy elfogadod a Szakmai ösztöndíj kiírását és pontozási rendszerét 

az alábbi módon a 2014/15. tavaszi félévre vonatkozóan. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a kiírást és pontozási rendszert. 
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Varró Gergő megkérdezte, hogy a Sport ösztöndíj kiírását és pontozási rendszerét az alábbi 

módon a 2014/15. tavaszi félévre vonatkozóan. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a kiírást és pontozási rendszert. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy támogatod, hogy a Mentor Gárda a kollégiumi nőnap 

megrendezésére 25.000 Ft támogatást kapjon a GHK-tól. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta az rendezvény megszervezését. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő elmondta, hogy a mai Dékáni Tanács ülésen szó volt az állam által előirányzott 

BSc képzések szaktisztításáról. A diplomaátadó ünnepség március 27-én lesz. A Fokozatváltás 

a felsőoktatásban anyag frissített verziója elkészült. A német nyelvű képzések koordinátora 

megváltozott. Ezt követően szó esett az Erasmus+ pályázatok végeredményéről is. A 

Gépészmérnöki Kar hivatalos Facebook oldala is elkészült Vígh Miklós jóvoltából. A diplomák 

elvégzett specializációt igazoló betétlapja készülőben van, ezt térítés ellenében lehet majd 

igényelni a Dékáni Hivatalban. Az energetikai mérnök BSc szak egyik évfolyamában egy 

hallgató, lány hallgatótársait zaklatja. A hallgatók érdekében lépéseket fognak tenni. A mai Kari 

Tanulmányi Bizottság ülésén költségtérítés csökkentési kérelmekről volt szó. A GHK március 

2-án megírta a hallgatói képviselők zárthelyi dolgozatát, melyen a különböző egyetemi 

szabályzatokból meglévő tudásukról adtunk számot. A GHK a karok közt a 2. helyen végzett 

és 71%-os összteljesítményt ért el. 

EHK 

Somogyi József tájékoztatta a vendégeket a HK zárthelyi menetéről. Ezt követően elmondta, 

hogy EHK elnök választás volt, azonban változás nem történt, maradt posztjában Daku Dávid. 

Nagy Edit pályázati referens posztot tölt be a jövőben az EHK-ban, Somogyi József pedig 

alelnök maradt. Jelenleg egyetemi szabályzatokkal foglalkoznak. A Diákközpont átadása 

jelenleg is zajlik, de az ügyek intézése lassan történik. 

Vígh Miklós (vendég) a kollektív jogok szabályzatáról kérdezett. Somogyi József elmondta, 

hogy ennek végleges formájáról még jelenleg is egyezkedések zajlanak. Több új elem is 

bekerült, azonban döntő többségben inkább pontosítások lesznek. Varró Gergő a pontosabb 

változásokról kérdezett, melyekre Somogyi József válaszolt. 

Dr. Kovács Ádám (vendég) megkérdezte, hogy a javaslatot ki készíti. Somogyi József 

elmondta, hogy javaslatot kaptak Szabó Tibortól (korábbi egyetemi főtitkár), de ezt még 

átdolgozzák. 

Egy vendég a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (később: HSZI) jogköréről kérdezett. 

Somogyi József elmondta, hogy ez a Kancellária része, pontos válaszokat még nem tud adni. 

Kun Levente megkérdezte, hogy lesz-e még a javaslatról egyeztetés. Somogyi József elmondta, 

hogy lesz. 
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Egy vendég elmondta, hogy megszűnt a pszichológiai tanácsadás az egyetemen. Somogyi 

József elmondta, hogy megpróbálták a folyamatos utánpótlást biztosítani, érdeklődik a 

témában. Vígh Miklós (vendég) elmondta, hogy ő úgy tudja, hogy a pszichológus jelenleg is 

dolgozik az egyetemen. 

Egy hallgató a HSZI teljes létrejöttéről és a jogkörök tisztázásának végleges időpontjáról 

kérdezett. Erre Somogyi József még nem tudott pontos választ adni. 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy az ösztöndíjak felülvizsgálata miatt, még több típusú 

kifizetés nem került kiutalásra. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy március 9-én Külső Oktatási Bizottsági ülésen vett részt, ahol 

szó volt a BSc képzés szaktisztításairól, egyebek közt a Vegyészmérnöki és Biomérnöki kari 

biomérnök szak megszüntetéséről és több Építőmérnöki és Építészmérnöki szakok 

változtatásáról. Az Ipari termék- és formatervező mérnöki szak megszüntetése is felmerült, 

azonban itt várhatóan nem lesz változás. A Műszaki menedzser szakon is várható az alap vagy 

mesterképzés megszüntetése. A Nemzeti Felsőoktatási Törvény módosításra a javaslatokat el 

kell küldeni. A Dinamika tárgy Oktatás Hallgatói Véleményezésével kapcsolatos problémákról 

is beszámolt, utólagos véleményezési időszak lesz kiírva. A mai Kari Tanulmányi bizottsági 

ülésen a költségtérítés csökkentésre vonatkozó kérvények mellett a tanszékek vizsgalétszám 

csökkentési kérelmeit is bírálták. 

Nagy Edit elmondta, hogy a Biomérnök és a Műszaki menedzser szakokat úgy tűnik, hogy 

mégsem fogják megszüntetni. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy Kollégiumi bizottsági ülést tartott, ahol az egységes kollégiumi 

felvételi rendszer előkészítő anyagát készítették el. Szó volt a kollégiumi vendégkártya 

problémákról. A Kármán Tódor Kollégium könyvtárának átalakítása befejeződött. Elmondta, 

hogy részt vett Külső Kollégiumi bizottsági ülésen, ahol fő téma az egységes kollégiumi 

felvételi rendszer volt. Néhány pontot szeretnének egységesíteni, azonban nem sikerült 

egyetértésre jutni eddig. 

Monitoring értekezleten a költözési időszak kiértékelése volt a fő téma. A legnagyobb probléma 

a szűk rendelkezésre álló idő volt. A vendégkártyákkal kapcsolatos problémákat itt is elmondta. 

Kollégiumi mentori gyűlésen a kollégiumi egészségnapról és a nőnapi megvendégelésről volt 

szó. 

Egy vendég megkérdezte, hogy miért került elő az egységes kollégiumi felvételi rendszer 

kérdése. Perjési Péter elmondta, hogy a várható átalakítások miatt előre készítenek már egy 

javaslatot. 
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Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy a Kari BME, a Szakmai és Sport ösztöndíjakra már lehet 

jelentkezni. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy a rendszeres szociális ösztöndíjjakkal kapcsolatos fellebbezések 

határideje ma lejár. Eddig egy fellebbezésről tud a Gépészmérnöki Karról. A Gépészmérnök 

Képzésért alapítvány pályázatairól hamarosan lesz eredmény. 

Dr. Orbulov Imre a pályázatról kérdezett, melyről Nagy Edit adott tájékoztatást. 

Nagy Edit az Egységes Szociális Rendszer jövőjéről kérdezett. Somogyi József elmondta, hogy 

egyes operatív feladatok a HSZI-hoz kerülnek majd át. Még pontos információval nem tud 

szolgálni. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland beszámolt a támogatások és igénylések finanszírozásának kereteiről. Elmondta, 

hogy a GHK a 2015-ös költségvetést jövő héten fogja várhatóan elfogadni. Információt még 

nem tud mondani, hogy mikor és milyen mértékben tudja a kar felhasználni a megkapott 

kereteket. Ezt követően bemutatta a SLIP ’15 főszervezőivel közösen elkészített 2015-ös SLIP 

költségvetést, és részletesen magyarázta az azon szereplő tételeket. 

Nagy Edit a szponzorokról kérdezett. Antal Laura elmondta, hogy a biztos támogatások 

összege jelenleg 800000 Forint, azonban még több cégtől várnak visszajelzést. 

Egy vendég a Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. (később: MISZ) beszerzési 

stopjáról kérdezett. Német Roland elmondta a rendelkezésre álló információkat. Somogyi 

József elmondta, hogy a MISZ Kft. esetleges átadásához szükséges intézkedések lassítják 

jelenleg a folyamatokat. 

Egy vendég a MISZ nonprofit jellegének jövőjéről kérdezett. Somogyi József elmondta, hogy 

ennek jogi körülménye még tisztázatlan.  

Egy vendég a pályázati pénzek költéséről kérdezett, melyre a költekezési stop szintén 

vonatkozik. 

Német Roland elmondta, hogy a SLIP ’15 fellépőit körülbelül március 15-ig lehet lefoglalni 

szerződés nélkül. Kun Levente elmondta, hogy a Gólyatábor helyszínének lefoglalásával 

kapcsolatban is hasonló a helyzet. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Gazdasági Bizottság által javasolt 

SLIP ’15 előzetes költségvetését. 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta az előzetes költségvetést. 
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Német Roland elmondta, hogy nagy részletességgel kell beszámolni ezután a rendezvények 

költségvetéséről. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy a múlt héten rendben lezajlott a Kulturális és Szakmai hét. A 

Kármán Tódor Kollégium aulájában felállított színpad elbontása után karcos maradt a padló 

ezért polírozást kellett elrendelni, más káreset nem történt. A Harmadoló esten 140 hallgató vett 

részt. A Gyűrűavató és végzős bál időpontja május 15. lesz. 

Sport 

Varró Gergő elmondta, hogy a GHK február 24-i ülésén Mátics Zoltán lemondott, így 

megüresedett a sport referens posztja. Majláth Máté adott be pályázatot egyedül az ülés 

kezdetéig. Megkérdezte, hogy ki az, aki még szeretne jelentkezni, vagy valakit jelölni. Más 

jelentkezés nem érkezett. 

Somogyi József átvette a jegyzőkönyv vezetését. 

Majláth Máté pár szóban bemutatta a pályázatát. 

Kérdés a pályázó jelenlétében nem volt. 

Majláth Máté elhagyta a termet. 

Kérdés a pályázó távollétében nem volt. Szaller Ádám elmondta, hogy Majláth Máté a Sport 

Szakosztály vezetésével jó kapcsolatot ápol, így a 24 órás focibajnokság megszervezése 

valószínűleg problémamentes lesz. 

A referens személyéről a GHK titkos szavazást tartott. 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta Majláth Máté pályázatát. 

Majláth Máté visszatért a terembe. Varró Gergő ismertette a szavazás eredményét és gratulált 

az új referensnek. 

Majláth Máté átvette a jegyzőkönyv vezetését. 

Berta Katalin kérte, hogy az utánpótlás képzés miatt történjen meg az érdeklődők feladatokba 

bevonása. 

Egyebek 

Perger Dávid beszámolt az Erasmus+ pályázatok eredményéről. A Gépészmérnöki Karon 116 

fő adott le pályázatot, ebből 113 volt megfelelő. A Gépészmérnöki Karon körülbelül 70 fő 

kapott helyet összesen. Több lemondás is történt, jelenleg 39 fő van a várólistán. 
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Ezt követően elmondta, hogy a férőhelyek elosztása és száma milyen elven történt. 

Varró Gergő elmondta, hogy a jelenlegi egyetemi helyzet igen zűrös és a mostani Erasmus+ 

pályázati időszak sem ment gördülékenyen. 

Polgár Eszter elmondta, hogy március 12-én lesz a BME Together rendezvény. Már minden 

részlet végleges, a Gépészmérnöki Karról három Kármán Tódor Kollégium Stúdiós és két KTK 

Fotókör tag fog dolgozni az eseményen. 

Ülés vége: 22:36 

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

 Majláth Máté Lajos Varró Gergő  

 emlékeztetővezető elnök 
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