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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura x     

Berta Katalin    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. május 26. Oldalszám: 4 

 

Ülés kezdete: 20:10 

EHK 

Nagy Edit elmondta, hogy Perjési Péter nyári kollégiumi pályázat kiírásával kapcsolatos 

javaslatait továbbította az EHK részére. BME nyári tábor lesz Balatonlellén augusztus 25-e 

után, amelyen minden BME hallgató részt vehet. Május 21-én egyeztetett Daku Dávid (EHK 

elnök) és Barta-Eke Gyula (BME kancellár) a szociális pályázatok és a mentori pályázatok 

ügyében. A szociális pályázatok bírálása várhatóan kari szinten fog zajlani. A leadást követően 

a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (később HSZI) fogja ellenőrizni és véglegesíteni a 

pályázatokat. Nagy Edit Külső Szociális Bizottsági ülésen vesz részt május 28-án. Kollégiumi 

témában ismét szóba került a Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása. Az Egységes Szociális 

Rendszer fejlesztésével kapcsolatban júniusban lesz egyeztetés. Tárgyalások zajlanak arról, 

hogy a költségtérítéses státuszú hallgatók is kaphassanak kifizetéseket. 

Somogyi József elmondta, hogy a Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Közhasznú Társaság 

szerződéstervezetét véleményezték és kritikákat is megfogalmaztak. Május 27-ig kell minden 

feltételt elküldeniük, amellyel az adásvétel végbemehet.  

Varró Gergő elmondta, hogy május 27-én HK elnöki értekezleten vesz részt. A karon a 

jubileumi diplomaosztó ünnepség május 29-én lesz. A következő Kari Tanács értekezlet 

időpontja június 4. Az Ünnepi Kari Tanács értekezlet június 12-én kerül megrendezésre. 
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Somogyi József elmondta, hogy a mai Szenátus ülésen nem volt napirenden a HÖK 

Alapszabály elfogadása, amely a következő hónapban fog ismét előterjesztésre kerülni. A mai 

napon lezajlott az egyetemen az Űrhajós emléknap. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy az év végi tantárgyi problémákat folyamatosan intézi. Nagyon 

sok méltányossági kérelem érkezik a hallgatóktól a Matematika A2 tárgy pótlásával 

kapcsolatban. Az ipari termék- és formatervezői mérnöki alapszak átalakításával kapcsolatosan 

egyeztetést tartott, ahol több ötlet is összegyűlt, amelyeket továbbított Dr. Bihari Péternek az 

új tanterv kialakítása érdekében. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy még nem kapta meg a nyári kollégiumi férőhely kiírást. Pénteken 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen vesz részt, ahol a karok közötti férőhelyek elosztása lesz a 

fő téma az őszi félévre vonatkozóan. A költözési irányelvekről jövő héten kap információt. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy több hallgató jelezte, hogy nem megfelelő mértékű 

tanulmányi ösztöndíjban részesültek, mivel többen a végső tantárgyi eredményüket csak a félév 

során kapták meg. A korrekciós listát elkészítette és elküldte Vermes Boldizsárnak (HSZI 

munkatárs). 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy a felsőbb éves hallgatók kollégiumi pályázatához a szociális helyzet 

bírálásához kéri a GHK segítségét. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland bemutatta a 24 órás focibajnokság költségvetését. Elmondta, hogy az összegek 

azokra a tételekre lettek elköltve, amelyeket a GHK megszavazott. Ezt követően bemutatta az 

egészségnap költségvetését. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki a Gazdasági Bizottság által bemutatott módon el 

tudja fogadni a 24 órás focibajnokság és az Egészségnap végleges költségvetését. 

A GHK 10-0-0 arányban elfogadta a költségvetést. 

Német Roland elmondta, hogy Dobó Diána elkészítette a Slippel kapcsolatos kérdőívet és 

felajánlott 15 Slip logóval ellátott poharat kisorsolásra, a kitöltők között. A szponzori 

beszámolókat tegnap véglegesítette Antal Laura és Donkó Hajnalka, melyeket a mai napon 

elküldtek a cégeknek. A szponzori támogatások is hamarosan megérkeznek. 
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Német Roland elmondta, hogy a június 1-i GHK ülésen bemutatja a Gyűrű- és kitűzőavató 

Végzős Bál végleges költségvetését. 

A Slip 2014-el kapcsolatos egyéb fejlemények, jelen emlékeztető Egyebek fejezetében 

találhatóak. 

PR Bizottság 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy az öntevékeny köröknek hamarosan elküldi a 

balatonlellei tábori férőhelyre a jelentkezési lapot. 

Megérkezett Okolicsányi Péter (21:17). 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a Közösségi Grillezés szervezésével kapcsolatban 

minden rendben zajlik. 

Kun Levente a Gépészkari Közösségért-díjról beszélt. Egy olyan díj lenne, amellyel a 

kiemelkedő teljesítményű öntevékeny köri tagokat jutalmazná a GHK. Ezt követően ismertette 

a díj odaítélésének szempontjait. A részletekről a GHK később tárgyal. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy a héten íratja a zárthelyiket a tankörvezető. A dolgozatokat a 

hétvégén javítja. A jövő hét során lesznek a személyes meghallgatások, ezt követő héten lesz a 

végleges döntés. Német Roland javasolta, hogy mindenki vegyen részt ezeken a 

meghallgatásokon. 

Egyebek 

Német Roland elmondta, hogy a 2014. évi SLIP rendezvénnyel kapcsolatosan a GE-Lighting 

vállalattal szemben nem sikerült érvényesíteni követelésünket a szponzorációs összegekre 

vonatkozóan utólagosan, mivel nem álltak rendelkezésre a megfelelő levelezések, szerződések 

álláspontunk igazolására. Kapu Tibor és Balassa Péter főszervezők hanyag munkája végett a 

rendezvény további nettó 150.000,- Forint támogatástól esett el. 

Ezt követően elmondta, hogy Kapu Tibor az elmúlt 30 GHK ülésről 10 alkalommal hiányzott 

és 3 alkalommal kért kimentést. Lukács Virág az elmúlt 30 GHK ülésről 6 alkalommal 

hiányzott és 6 alkalommal kért kimentést. 

Kun Levente elmondta, hogy a GHK tárgyaljon erről a problémáról. Elmondta, hogy ez a sok 

hiányzás visszás helyzetet eredményez, szeretné, ha az ügyben előrelépés történne. 

Perjési Péter javasolta, hogy Varró Gergő beszéljen az érintettekkel 

Varró Gergő megkeresi az érintetteket. 
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Ülés vége: 21:50 

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

 Majláth Máté Lajos Varró Gergő  

 emlékeztető vezető elnök 
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