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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     

Mátics Zoltán 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 

Szipka Károly x     

Varró Gergő x     

Vígh Miklós x     

Dátum: 2014. december 9. Oldalszám: 4 

 

Ülés kezdete: 20:10 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő beszámolt a mai Dékáni Tanács ülésen elhangzott témákról. Szó volt az 

egyetemen megíratott, sajtóban szereplő zárthelyik problémáiról. A Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Kar duális BSc képzést szeretne indítani 2015 szeptemberétől. Az MSc 

jelentkezési számok megérkeztek, 30 fővel kevesebben jelentkeztek a 2014/15 tavaszi 

szemeszterre, mint az előző őszi szemeszterre. A kontrolling jelentésben szerepel, hogy a BME 

jó évet zár, bevételei nagyobbak lettek a tervezettnél. Az állami támogatás azonban a PPP 

formában üzemeltetett létesítmények esetében idén is alacsonyabb, mint az eredeti 

szerződésekben rögzített összegek.  

Varró Gergő elmondta, hogy szeretné, ha a SLIP ’15-ről és az esetlegesen megalakítandó Külső 

Rendezvény Bizottságról a GHK minél hamarabb beszélne. Kun Levente elmondta, hogy a 

témával kapcsolatban jövő héten Rendezvény bizottsági ülést szeretne tartani. 
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EHK 

Szipka Károly elmondta, hogy a december 4-i EHK ülésen Orbán Balázs beszámolóját 

hallgatták meg az Egyetemi Napokról. A Kollégiumok Osztály (később: KO), mint szervezeti 

egység várhatóan megmarad, azonban közvetlenül a kancellári szervezet alá fog tartozni.  

Megérkezett Dobó Diána. (20:30) 

Az Szervezeti Felépítés és Működési Rend változásai januárban lesznek várhatóan elfogadva a 

Szenátus által. Az állam több elhibázott PPP konstrukciót vált majd ki, ebből a támogatásból a 

BME valószínűleg nem fog részesülni. Vígh Miklós elmondta, hogy az Old’s Clubnak és a 

Bassmentnek még idén lenne három rendezvénye, azonban az engedély nincs meg rá, ennek az 

aláírása a kancellár úrtól függ. A Kármán Klub esetében az engedélyek beszerzése még több 

problémát és forgalomkiesést jelent. Az ügy jelenleg a Jogi Csoporttól és a kancellártól függ. 

A balatonlellei férőhelyosztással kapcsolatban minden rendben van. Az EHK a jövőben kiemelt 

figyelmet fordít rá és ellenőrzi, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek honlapjára a különböző 

szabályzatok és pályázati kiírások időben kikerültek-e. A december 11-i EHK ülésen vendég 

lesz Barta-Eke Gyula kancellár úr. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy kollégiumi mentori gyűlés volt a múlt héten. Sikeresen lezajlott 

a kollégiumi mikulás ünnepség. A Mentor Gárda edénykommandót tart a közeljövőben. 

December 7-én EHK Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen vett részt Kovalovszki Mátéval, ahol 

megtörtént a kollégiumi férőhelyek szétosztása a karok között. Elmondta, hogy a mentori 

férőhelyek számára a javaslattételt el kell küldeni. Javasolta, hogy négy hely maradjon a 

későbbiekben is a Kármán Tódor Kollégiumban. A mentori ügyeleti idő délután 4-től másnap 

reggel 7-ig szól, több probléma akadt a szobából történő kizárások miatt már. Javasolta, hogy 

a Vásárhelyi Pál Kollégiumba három Gépészmérnöki kari mentori férőhely legyen kiírva, 

ugyanis a következő félévben kb. 200 férőhelyünk lesz ott. 

A GHK először a Kármán Tódor Kollégiumban lévő mentori férőhelyek számáról szavazott. 

 

A szavazás során 1 tartózkodás történt. 

 

 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: 4 mentori férőhely 10 

2. javaslat: 5 mentori férőhely 3 
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Ezt követően a GHK a Vásárhelyi Pál Kollégiumban lévő mentori férőhelyek számáról 

szavazott. 

 

A szavazás során 1 tartózkodás történt. 

Elmondta, hogy Kollégiumi Bizottsági ülést szeretne tartani póthéten. A költözési időrendet 

megkapta a KO-tól, melyet nem tart megfelelőnek, ezért egyeztet még a KO munkatársaival. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland bemutatta a Jeges Est végleges költségvetését. A rendezvény nyereséges lett. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a bemutatott költségvetést. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a költségvetés. 

Elmondta még, hogy a SLIP ’14 támogatókat felkereste, a tartozások rendezése folyamatban 

van. 

PR Bizottság 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a Gépész Szakkollégium az egyesületi SzMSz-ükről 

tájékoztató ülést tartana, melynek időpontjáról beszél Karácsony Gáborral. 

Rendezvény Bizottság 

Polgár Eszter beszámolt a BME Together Party gazdasági hátteréről. A nyereség szétosztására 

több ötlet is felvetődött. Az egyik lehetőség, hogy a karok között arányosan legyen szétosztva 

az eladott jegyek száma alapján, a másik lehetőség a későbbiekre benntartani közös programok 

finanszírozására, harmadik lehetőség, hogy egyenlő arányban oszlik szét a karok között. 

Veszteség esetén a karok között egyenlő arányban lenne elosztva az összeg. A GHK álláspontja, 

hogy nyereség esetén a karok között legyen szétosztva egyenlő arányban a befolyt összeg. 

Kun Levente elmondta, hogy december 8-án a Villamosmérnöki- és Informatikai Kar (később: 

VIK) illetve a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviseleteivel egyeztetett 

a közös gólyatábori helyszín kérdéséről. A VIK egy helyszínnel már tárgyal. Több lehetséges 

helyszínről kapott információt. A gólyatábori pult költségvetését elküldte a GHK 

levelezőlistájára. Jövő héten szeretne Rendezvény Bizottsági ülést tartani. 

 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: 2 mentori férőhely 2 

2. javaslat: 3 mentori férőhely 11 
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Egyebek 

Varró Gergő kérte a GHK véleményét, hogy a Szociális Pályázatok fénymásolásakor, a 

becsületkasszába dobott pénzt a GHK mire fordítsa. Vígh Miklós javasolta, hogy a pénzt a 

GHK jótékonysági célokra használja fel. 

Varró Gergő javasolta, hogy az EHK Mikuláskupára a GHK két „cipősdoboznyi” ajándékot 

vinne az összegből a Cipősdoboz akció keretein belül. A maradék pénzt pedig tartós 

élelmiszerre költené, melyet szintén jótékonysági szervezeteknek adományozna. 

Német Roland javasolta, hogy a hallgatóktól befolyt pénzt a GHK a gépészkari hallgatók 

részére forgassa vissza a későbbiekben valamilyen formában. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki azt szeretné, hogy karon belül legyen elköltve a 

befolyt összeg. 

A GHK 0 tagja szavazott erre a javaslatra. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki azt szeretné, hogy a GHK most karácsonykor az 

általa javasolt módon költse el adományokra a felgyűlt összeget.  

A GHK 14 tagja szavazott erre a javaslatra. 

Ülés vége: 22:06 

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

 Majláth Máté Lajos Varró Gergő  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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