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Ülés kezdete: 20:13
Varró Gergő elmondta, hogy Vígh Miklós távozásával egy megüresedett hely lett a GHK-ban.
A soron következő legtöbb szavazatot kapott jelöltet, Gulácsi Balázst értesítette már korábban,
aki most jelzett vissza, hogy vállalja a mandátumot. Köszöntötte a GHK-ban és sok sikert kívánt
munkájához.
Vendégünk volt a KÖRET Kör előző és jelenlegi vezetője, Terjék Tilla és Dári Henrik. Terjék
Tilla elmondta, hogy sikeres évet tudhatnak maguk mögött, több lelkes körtagjuk van. Dári
Henrik elmondta, hogy több felkérésük van főzésre és eddig is már soknak eleget tettek.
Öntevékeny körök is gyakran keresik meg őket, megpróbálnak minden rendezvényre
emberforrást biztosítani. Jelenleg hét rendes és három próbás tagjuk van. Perjési Péter az
öntevékeny köri megkeresésekről kérdezett. Dári Henrik elmondta, hogy a G épületi
vetélkedőre, a Kalorikus Gépek Szakosztálynak is főztek és a Káté is megkereste őket. Emellett
a Kármán Tódor kollégiumi (később: KTK) Mentor Gárda is megkereste őket az
Egészségnappal kapcsolatban.
Megérkezett Kovalovszki Máté. 20:19
Kun Levente megköszönte a KÖRET Körnek, a Kulturális és Szakmai hét során nyújtott
segítségét.
Varró Gergő megköszönte Terjék Tilla eddigi munkáját és Dári Henriknek sok sikert kívánt.
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Elnöki beszámoló
Varró Gergő elmondta, hogy a mai napon Dékáni Tanács ülésen vett részt. A Kancellária irodái
az R épületben lettek kialakítva. Az ingatlanhasznosítási szerződések felmondási határidejéről
is szó esett. Téma volt a duális képzés illetve egyes szakok esetleges változásai is. Dékáni
Tanács ülésen szó volt még az őszi féléves Oktatás Hallgatói Véleményezésének (később:
OHV) eredményéről. Április 3-án Kari Gazdasági Bizottsági ülés lesz, ahol a kari
költségvetésről lesz szó. Április 23-án Kari Tanács ülés lesz, ahol a legfőbb témák a kari
költségvetés elfogadása, a 2014-es év beszámolójának elfogadása és különböző díjakra való
felterjesztések elfogadásai lesznek.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a KÖRET Kör új vezetőjét, Dári
Henriket tisztségében.
A GHK 12-0-0 arányban támogatta a KÖRET Kör új vezetőjét.
Vígh Miklós a Tudományos Bizottság tagja volt, távozásával ez a poszt is megüresedett.
Varró Gergő feltette a kérdést, hogy ki szeretne jeletkezni a posztra vagy ki az, aki jelölne
valakit. Emlékeztetett, hogy a bizottságba egy MSc-s hallgatót kell delegálnia a GHK-nak.
A poszt betöltésére Kovalovszki Máté jelölte Szaller Ádámot, aki elfogadta a jelölést.
Szaller Ádám elhagyta a termet. 20:38
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, akinek a jelölt távollétében lenne észrevétele a jelölt
személyével kapcsolatban. Senki sem jelentkezett.
Varró Gergő elmondta, hogy mivel személyi kérdésben döntünk, ezért titkos szavazást tartunk,
majd megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a Tudományos Bizottság tagja Szaller
Ádám legyen.
A GHK 12-0-0 arányban támogatta a jelöltet.
Szaller Ádám visszajött a terembe. 20:40
Varró Gergő gratulált Szaller Ádámnak és sok sikert kívánt a munkájához.

EHK
Nagy Edit elmondta a kiutalásra nem került ösztöndíjakról rendelkezésre álló jelenlegi
információkat. Varró Gergő elmondta, hogy március 25-én megy be egyeztetni Kovalovszki
Mátéval, Vermes Boldizsárhoz (Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság munkatársa, később:
HSZI).
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy március 23-án Külső Oktatási Bizottsági ülésen vett részt Perger
Dáviddal, az ülésen elhangzottakról összefoglalót küld a levelezőlistára.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter a KTK állandó vendégkártyákkal kapcsolatos problémákról számolt be.

Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté bemutatta a Közösségi ösztöndíj eredményére vonatkozó javaslatokat,
melyeket az Ösztöndíj Bizottság kialakított.
Ezt követően a GHK listás szavazást tartott, melynek eredménye az alábbi táblázatban
olvasható (zöld színnel jelölve az elfogadott javaslat)
Érkezett szavazatok száma

Javaslatok
1. javaslat: A teljes kiosztható összeg
3 500 000 Forint
2. javaslat: 1 közösségi pont értéke fix
8 Forint
3. javaslat: 1 közösségi pont értéke fix
9 Forint

11
2
8

Ezt követően a Kari BME/Szakmai illetve Sport Ösztöndíjak pontozásról beszélt. Elmondta,
hogy a Sport Ösztöndíjak a tavalyival megegyező módon lesznek pontozva.
Ezt követően elmondta az Ösztöndíj Bizottság javaslatát a Kari BME/Szakmai Ösztöndíjak
pontozásáról. A javaslat az, hogy a versenyeredmények pontozásakor a kapott pontszám ne
legyen leosztva a csapat tagjainak számával. A versenyek eredményei Dr. Kovács Ádám
tudományos és nemzetközi dékánhelyettes úr segítségével lesznek pontozva. A
dokumentumokat március 25-én adjuk át pontozásra.
A mai napon lezárult a Kari BME/Szakmai illetve Sport Ösztöndíjakkal kapcsolatos igazolások
leadása. A pontozással kapcsolatban kérte a GHK segítségét, melyet március 29-én szeretne
elkészíteni.
Varró Gergő bemutatta a GHK Közéleti ösztöndíjra februárban beérkezett pályázatok
eredményét.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a GHK Közéleti ösztöndíj
pályázatának eredményét a februári hónapra vonatkozóan.
A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
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Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy adatszolgáltatást kell végezni a szociális pályázatokkal
kapcsolatban. Elmondta, hogy március 25-én részt vesz a Külső Szociális bizottsági ülésen,
ahol a szociális pályázati rendszer átalakításáról lesz szó.
Megérkezett a Mechatronika Szakosztály (később: MSZO) előző és jelenlegi vezetője, Szabó
Csenger és Hafenscher Richárd. Szabó Csenger elmondta, hogy előző féléves tevékenységük
nagyon sokrétű volt. Előadásokat, konzultációkat szerveztek és sok céggel felvették a
kapcsolatot. Hafenscher Richárd elmondta, hogy a Műegyetemi Állásbörzén több céggel is
felvették a kapcsolatot. Elkészítettek egy fórumot ahol a korábbi tapasztalataikat
levelezőlistaszerűen összegyűjtik. Specializáció választási tájékoztatót is szerveznek ahol az
egyes specializációkon tanuló hallgatók osztják meg véleményüket az adott specializációról.
Videókonzultációkat is készítenek és gépészmérnökök által is hallgatott tárgyakból is terveznek
konzultációkat tartani a jövőben. A KTK tornatermi kijelzője jelenleg már elég jó készültségi
állapotban van, de a projekt sajnos elakadt. Varró Gergő kérte, hogy ez a közeljövőben kerüljön
befejezésre. Nyáron festés lesz a MSZO műhelyében. Német Roland az MSZO, Siemenstől
szerzett támogatási pályázatának felhasználásáról adott tájékoztatást.
Varró Gergő megköszönte Szabó Csenger eddigi munkáját, Hafenscher Richárdnak sok sikert
kívánt a munkájához.
Szaller Ádám, Szabó Csenger és Hafenscher Richárd elhagyta a termet. 21:19
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja az MSZO új vezetőjét, Hafenscher
Richárdot tisztségében.
A GHK 11-0-0 arányban támogatta az MSZO új vezetőjét.
Szaller Ádám visszajött a terembe. 21:22

Gazdasági Bizottság
Német Roland bemutatta a 2014-es Gólyabál végleges költségvetését és részletesen ismertette
az egyes tételeket. Elmondta, hogy adatszolgáltatás csúszása miatt csak most véglegesedett a
költségvetés, de a fő számok már eddig is rendelkezésre álltak. A bemutatott költségvetést
javasolta elfogadásra.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a 2014-es Gólyabál költségvetését
a Gazdasági Bizottság által bemutatott módon.
A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a költségvetést.
Német Roland elmondta, hogy a mai napon egyeztetett a Slip’15-ről Németh Ádámmal
(Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. igazgatója).
Tájékoztatta a GHK-t, hogy elkezdi az új sörpadok beszerzésének intézését.
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Varró Gergő elmondta, hogy ma beszélt telefonon Keresztes Péterrel (HSZI igazgató) a
gazdasági ügyekről. Miután a HSZI a GHK költségvetését elfogadja, utána kezdődhet az ügyek
további intézése.
Dobó Diána elmondta, hogy volt Orbán Balázsnál a Slip’15 fellépők ügyében tárgyalni és
vázolta a program lehetséges változásait.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy eggyel több fellépő legyen a
csütörtöki napon, illetve egy másik fellépő díját is támogassa a GHK.
A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente bemutatta a 2015-ös Gólyatábor két lehetséges helyszínére vonatkozó költség
összehasonlítást. Elmondta mindkét helyszín előnyeit és hátrányait. A GHK hosszasan tárgyalta
a részleteket. Amennyiben a GHK március 31-ig nem talál újabb helyszínt akkor az ezt
követően megszavazott lesz a 2015-ös Gólyatábor helyszíne.
Érkezett szavazatok száma
0
8

Javaslatok
1. javaslat: Balatonkenese
2. javaslat: Velence
A szavazás során négy tartózkodás történt.

Március 31-ig a GHK újabb helyszínektől kér árajánlatot.

Sport
Német Roland részletesen bemutatta a 24 órás focibajnokság előzetes költségvetését, melyet
Majláth Mátéval közösen állított össze.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a 24 órás focibajnokság előzetes
költségvetését.
A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
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Egyebek
Varró Gergő elmondta, hogy az ösztöndíjakkal kapcsolatban az EHK-ban járt megbeszélésen,
ahol Nagy Edit is jelen volt.
Szaller Ádám elmondta, hogy a Dinamika tárgy OHV kérdőíve készül, hamarosan kiküldésre
kerül a tájékoztatás az utólagos véleményezési időszakról.
Varró Gergő beszámolt arról, hogy milyen változások történtek a GHK egyes bizottságaiban.
Ülés vége: 22:54
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