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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura    x  

Berta Katalin x     

Dobó Diána  x    

Gulácsi Balázs  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. április 7. Oldalszám: 4 

 

Ülés kezdete: 20:10 

A GHK április 2-án elektronikus szavazást tartott az alábbi kérdésben. 

Egyetértesz azzal, hogy a Kármán Tódor Kollégium Mentor Gárdájának húsvéti akcióját a 

GHK 25.000 Ft-tal támogassa. 

A GHK 10-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő elmondta, hogy a mai napon a Dékáni Tanács elmaradt. Április 1-jén HK elnöki 

értekezleten vett részt.  

Megérkezett Kapu Tibor és Gulácsi Balázs. 20:13 

A Hallgatói Kollektív Jogok szabályzatáról szó volt. A HÖK Alapszabály módosított változatát 

az EHK szeretné beterjeszteni a Szenátus áprilisi ülésére. A kari napok minden karon meg 

lesznek tartva. Szó volt arról, hogy nem szerencsés az, hogy a Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar és a Gépészmérnöki Kar kari napjai egy időpontban kerülnek 

megszervezésre.  
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Varró Gergő beszámolt a hallgatói zaklatás jelenlegi helyzetéről. Varró Gergő elmondta, hogy 

beszélt Dr. Bihari Péterrel az ügyről. Az érintett hallgatók rosszul viselik a helyzetet.  

EHK 

Somogyi József elmondta, hogy a Kollektív Jogok Szabályzatáról beszéltek április 2-i 

ülésükön. A korábbi anyag már alapja volt a beszélgetésnek, a mai Vezetői Értekezletre az 

áttárgyalt anyaggal érkezett Daku Dávid. Végleges egyezség még nem történt, további 

tárgyalások várhatóak. Az Alapszabályról április 9-én fognak újra tárgyalni, ezt követően fog 

javaslat születni és az azt követő héten lesz a véleményezése és elfogadása.  

Nagy Edit elmondta, hogy a Kármán Terasz idén leghamarabb májusban nyit ki és maximum 

90 napig tarthat nyitva. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék fóruma 

lezajlott a mai napon. A fórumon főként a BSc felülvizsgálathoz szükséges hallgatói 

vélemények meghallgatása történt. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy a Kármán Tódor kollégiumi (később KTK) tornaterem kulcsának 

felvételi módja marad a régi. A kollégiumi monitoring értekezleten Varró Gergő és 

Kovalovszki Máté vettek részt.  

Kovalovszki Máté beszámolt a HK tömb ajtajának javításáról. Az alagsori mosdók 

bűzelhárítása megtörtént. Új beléptető rendszer lesz a KTK-ban. Jelenleg 3 rack helyiségben 

nem működik a klíma, melyek javíttatását Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-n 

keresztül kell intézni. 

Perjési Péter elmondta, hogy mentori gyűlésen vett részt, ahol a kollégiumi Egészségnapról 

volt szó. Beszámolt arról, hogy Térítési és Juttatási Szabályzat változtatás lesz kollégiumi 

ügyekben is. Külső Kollégiumi Bizottsági ülés lesz április 9-én 13 órától, ahol Nagy Edit 

helyettesíti.  

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy április 1-jén Ösztöndíj bizottsági ülést tartott. Bemutatta az 

az ott elkészített javaslatot a Kari BME/Szakmai Ösztöndíjak értékelésére vonatkozóan. Dr. 

Kovács Ádám (tudományos és nemzetközi dékánhelyettes) pontozta a versenyeredményeket és 

a publikációkat. A Kari BME és a Szakmai Ösztöndíj közötti szorzó értékére 1,3-as értéket, a 

teljes kiosztásra kerülő keretre 2500000 Forintot javasolt. A Kari BME ösztöndíj elnyerésére 

javasolta a 80 pontos minimum ponthatárt.  
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Kari BME és a Szakmai 

Ösztöndíjak végleges eredményét a bemutatott módon. 

A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Ezt követően Kovalovszki Máté bemutatta a Sport Ösztöndíjakra tett javaslatát. Az Ösztöndíj 

bizottsági ülésen két javaslat érkezett a teljes kiosztásra szánt összegre: 200 000 Forint és 

250 000 Forint. A javaslata a teljes kiosztásra kerülő keretről 250 000 Forint. Hozzászólás nem 

érkezett. 

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

250 000 Forintos teljes kiosztásra kerülő kerettel. 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland elmondta, hogy a SLIP költségvetésével kapcsolatban ma egyeztettek Orbán 

Balázzsal (MISZ Nonprofit Kft). A SLIP programja kis mértékben módosult, a fellépők 

maradnak, azonban a sorrend változik, a költségvetést ez érdemiekben nem módosítja. 

Elmondta még, hogy két új támogatót szereztek és beérkezett egy tárgyi támogatás is. 

Beszámolt arról, hogy április 3-án Varró Gergővel részt vett a Kari Gazdasági bizottsági ülésen, 

ahol Dr. Orbulov Imre (gazdasági dékánhelyettes) ismertette a kar költségvetését, melyet a 

bizottság egyhangúan elfogadott. 

Ezt követően Német Roland tételesen bemutatta a Kulturális és Szakmai hét végleges 

költségvetését. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Kulturális és Szakmai hét végleges 

költségvetését. 

A GHK 12-0-0 arányban elfogadta a költségvetést. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente beszámolt a március 31-én tartott Rendezvény bizottsági ülésről. Árajánlatot kért 

az ételre, a korsókra és a helyszínre is a Gyűrű- és kitűzőavató Végzős Bált illetően. A Baross 

Gábor Kollégium dísztermére is kért árajánlatot. Megkérte a GHK tagjait, hogy 

gondolkodjanak a tiszteletbeli évfolyamtárs személyén. A balatonkenesei tábor vezetőjével 

találkozik a héten. A Külső Rendezvény Bizottságról, a tankörvezetői programokról és a 

felkészítő események jelenlegi állásáról is beszámolt. 

Sport 

Majláth Máté beszámolt a 24 órás focibajnokság szervezésének helyzetéről.  
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Megérkezett Dobó Diána. 22:03 

Egyebek 

Perjési Péter elmondta, hogy Kollégiumi Bizottsági ülést fog tartani az ülés után. 

Dobó Diána elmondta, hogy a SLIPshop online megrendelő felületének linkjét elküldi a 

levelezőlistákra véleményezésre. 

Tugyi Péter (Senior Gárda kapitány) egy levelet írt a GHK-nak, hogy szeretnék, ha az áprilisi 

gólyatúrához kapnának támogatást. Német Roland elmondta, hogy az igénylések 

szempontjából jelentős anyagi támogatást kaptak a Gólyacsata megszervezésére. Más 

öntevékeny kör sem kapott még programjához támogatást ebben a félévben, pedig kapott már 

ilyen megkeresést. Elmondta, hogy nem tartaná igazságosnak, ha a GHK kivételezne ezzel a 

helyzettel. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja a Senior Gárda igénylését a tavaszi túrára 

vonatkozóan a beérkezett igénylés szerint. 

A GHK 2-8-3 arányban elutasította az igénylést. 

Ülés vége: 22:20 

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

 Majláth Máté Lajos Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 
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