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Kezdés: 19:00
Vendégünk volt a Gólyatanács két tagja, Szigeti Milán és Varga István.

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós elmondta, hogy egy kollégiumi rendezvény tegnap este hangos volt, és ma
beszélt Rákos Szilárddal a Senior Gárda vezetőjével ez ügyben. Ezen kívül kérte, hogy aki
cikket szeretne megjelentetni a szeptemberi KÁTÉ-ban az küldje el neki.
Megérkezett Antal Laura,Berta Katalin, Somogyi József és Szabó Balázs
A KÁTÉ igénylését jelezte, hogy egy számítógépet szeretnének venni, mert a régivel több
probléma akadt.

EHK
Somogyi József elmondta, hogy különösebb dolgok nem történtek. Az irodájuk felújítás alatt
áll. Oktatói Monitoring Rendszerrel kapcsolatban volt egy összesítő ülés.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy a második körös DIK kereteket átnézte, jól halad a költés, már
csak kevés tranzakció van folyamatban. Kisebb összevonásokat kér majd praktikai okok
miatt. Csákvári Zsolt, a Vízipipa kör vezetője kérdezte őt egy gólyatábori igénylésükkel
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kapcsolatban. Egy gólyatábori lemondás történt, vis maior esetben lehet szó az ár
visszautalásáról.
Érkezett szavazatok száma

Javaslatok
1. Semmi esetben ne legyen visszautalás

7

2. Vis maior esetben legyen visszautalás
(súlyos betegség, családi súlyos
probléma)

9

3. A GHK visszautal minden esetben

2

Kun Levente beszélt a Gólyahajó árának utalásáról, mivel idén előleget kértek. Holnap
megkapja a szerződést, és ennek függvényében intézi tovább az ezzel kapcsolatos ügyeket.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a Gólyahajó szeptember 12-én lesz az MPANNI-val és az
Építőmérnöki Karral közösen megtartva. Ma beszélt az illetékesekkel és az Építőmérnöki Kar
HK gazdasági referensével. A jegyek áráról a GHK később dönt.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy a külföldi hallgatók költözéseivel kapcsolatban volt egyeztetni.
Ezzel kapcsolatos információkat mondta el, amit az érintetteknek ki fog küldeni e-mailben.
Az előzetes szobaosztást elkészítette. A Természettudományi Kari HK még most csinálja a
beosztást, ami miatt probléma lehet. Az úgynevezett NOK-os helyet a Vásárhelyi Pál
Kollégiumba kapta a GHK, egy hallgató jelezte ezzel kapcsolatos igényét. Ezen kívül
megkérte Kovalovszki Mátét, hogy a következő féléves kollégiumi szintfelelős pályázat a
regisztrációs héten legyen kiírva.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy délután elkezdték a gólyák kollégium osztását. Perjési Péter
bemutatta az osztás elveit. Több problémás eset van, akik számára a végső döntés majd a
gólyatáborban születik meg. Ezután bemutatta az aktuális férőhely számokat. A tanulmányi
alapon felvettek a Kármán Tódor Kollégiumban lesznek. A szociális alapon felvett hallgatók a
Kármán Tódor Kollégiumban a Vásárhelyi Pál Kollégiumban és a Baross Gábor
Kollégiumban kapnak férőhelyet.
A GHK egy újabb javaslatot is megvizsgált, melyben a tanulmányi alapon felvettek
ponthatárát lentebb vitte.
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy a MSc felülvizsgálat folytatódik. Augusztus 26-án a
Mechatronikai mérnöki MSc és az Épületgépész MSc szakok felülvizsgálati ülései lesznek.
Ezeken kérte a helyettesítését, mert nem tud részt venni az üléseken. Kérvény bírálás is lesz,
mert több hallgatói befizetés nagyon rövid határidővel lett kiírva. Vígh Miklós elmondta,
hogy beszélt Dr. Bende Margittal a BSc-s VEM mintatanterv szerinti felvételéről. A másik
témájuk az idegen nyelvű képzés volt, melyről tájékoztatást az új hallgatók a gólyacsomagban
megkaptak.

PR Bizottság
Vígh Miklós elmondta, hogy Rácz Virág intézi a gólyatábori GHK megjelenést.
A GHK többkörös szavazást tartott arról, hogy legyen-e pénz visszautalás, ha a hallgató nem
tud eljönni gólyatáborba.

Szociális Bizottság #2
Perjési Péter bemutatta az általa elkészített második javaslatot a gólyák kollégium osztására.
Erről a GHK többkörös szavazást tartott.
Érkezett szavazatok száma

Javaslatok
1. 465 felvételi pont vagy 35 szociális
pont szükséges a bekerüléshez

10

2. 470 felvételi pont vagy 30 szociális
pont szükséges a bekerüléshez

5

Perjési Péter elmondta, hogy a hallgatók által megjelölt kollégiumi sorrend alapján fogja a
férőhelyeket kiosztani.
Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy ki az, aki támogatni tudja az előbb ismertetett kollégiumi
feltöltési módot.
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a döntést.

Sport
Vígh Miklós elmondta, hogy a Sport Szakosztály őszi félévre a tavaszi kondibérlet árakat
tartaná meg. Még utána jár, hogy az árak kerek összegek legyenek. Ezután a GHK arról
beszélt, hogy a külsős kondibérlet árát megnövelné. Olyan esetről, hogy az külsősnek számít-
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e, aki a karon végzett tanulmányaival, de még aktív öntevékeny kör tag arről a GHK később
dönt.
Ezután a GHK a különböző kategóriákba sorolásról döntött.
Érkezett szavazatok száma

Javaslatok
1. A jelenlegi kategóriák maradnak

5

2. A nemek közötti megkülönböztetés
megszűntetése

10

3. Külön BME-s bérlet nemek közötti
megkülönböztetés nélkül

6

A belsős kondibérlet ára 6.000 Ft maradna (Kármán Tódor Kollégium lakója, gépész)
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy 6000 Ft legyen a belsős
kondibérlet ára.
A GHK 13-0-0 elfogadta.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy legyen korlát a külsős
konditerem használók létszámában.
A GHK 3-10-0 arányban elutasította.
A külsős bérlet árára három javaslat érkezett, melyről a GHK többkörös szavazást tartott.
Érkezett szavazatok száma

Javaslatok
1. 13000 Ft

0

2. 18000 Ft

6

3. 20000 Ft

10

Egyebek
Vígh Miklós elmondta, hogy a nyári GHK tevékenységgel nincs megelégedve, kérte a nyári
beszámolók kitöltését augusztus 25. éjfélig.
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Szaller Ádám elmondta, hogy az MSZO gólyatábor szervezői pólói nem lettek igényelve. Ezt
kérte, hogy utólag elszámolhassák, illetve a jövő heti GHK ülésre hozza a tábor
költségvetését.
Nagy Edit az Old’s klub klímájának ügyéről kérdezett. Továbbá Varró Gergő az udvari
felújításról kérdezett.
Kun Levente a Brazil party elszámolásáról beszélt.
Szigeti Milán felvetette, hogy a GHK kérdőív kiértékelését lehetne folytatni.
Szabó Balázs elmondta, hogy holnap reggel 10 órától kis Ösztöndíj Bizottsági ülést tart.
Vígh Miklós a következő tisztújítás időpontjairól beszélt. Erről a GHK a következő ülésen
dönt.
Ülés vége: 22:20
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Majláth Máté Lajos
Gépészkari Hallgatói Képviselet
jegyzőkönyvvezető

Vígh Miklós
Gépészkari Hallgatói Képviselet
elnök
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