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Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a december 16-i Dékáni Tanács ülésen elhangzott témákról. Elmondta
az egyetemi vezetésben történt változásokat.
Megérkezett Nagy Edit és Perger Dávid. 20:15
A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki
Karával szeretne együttműködni, melyben a Gépészmérnöki Kar is részt venne. A VIK
Egyesült Innovációs és Tudásközpontja vidéki telephelyet létesített Szegeden és Debrecenben.
A Mérés, jelfeldolgozás, elektronika tárgy pótlásával probléma akadt.
Megérkezett Polgár Eszter. 20:28
Beszámolt egy külföldi hallgató puskázási ügyéről. A Bassment vezetője megkereste őt azzal
kapcsolatban, hogy a december 18-i rendezvényükre egy fellépőt szeretnének hívni, melynek
díja 50000 Forint.
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A GHK javaslata az, hogy a kör, a következő féléves igényléseik terhére megkapja az összeget,
de legközelebb csak egy év múlva kapjon ilyen jellegű támogatást a késői és hiányos
tájékoztatásra tekintettel.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a december 18-i rendezvényen
a GHK a Bassmentet 50000 Forinttal támogassa.
A GHK 7-1-1 arányban elfogadta a javaslatot.
Elmondta, hogy Szipka Károly hamarosan lemond GHK-s mandátumáról, így új EHK
delegáltat kell választanunk helyette.. Kérte, hogy aki érdekelődik a pozíció iránt, jelezze neki.

EHK
Somogyi József elmondta, hogy a december 11-i EHK ülésen vendégük volt a Barta-Eke
Gyula, egyetemi kancellár. Téma volt többek között a jogkörének ismertetése, egyetemi
háttérszervezetek jövőbeli felülvizsgálata.
Szipka Károly a felsőoktatási törvény várható változásairól beszélt.
Somogyi József elmondta, hogy az Állásbörze közbeszerzés pályázata kiírásra került.
Kollégiumi ügyben a mentori pályázatok kiírása és a kollégiumi férőhelyek karok közötti
elosztása is el lettek fogadva.
A december 11-i EHK ülés emlékeztetője itt található:
http://www.ehk.bme.hu/media/jegyzokonyvek/2014/EML_14_12_11.pdf

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Varró Gergő elmondta, hogy a BSc felülvizsgálathoz elkészültek az anyagok, melyet elküldtek
Dr. Bihari Péternek.
Szipka Károly elmondta, hogy december 18-án találkozik az oktatóval a Számítógépes
modellezés, szimuláció tárggyal kapcsolatos hallgatói problémák miatt.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy a kollégiumi felvételi eljárás menetrendjét elküldte a GHK
levelezőlistájára véleményezésre. A végleges verziót elkészíti. A mentori pályázati kiírások
felkerültek a BME Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság honlapjára. A költözési irányelvekről
még nem tud pontos információval szolgálni. December 21-én Kollégiumi bizottsági ülést
tervez tartartani.
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Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a kollégiumra szociális alapon pályázók rendszeréről és a leadandó
dokumentumokról januárban lesz döntés. Január elején szociális pályázat bírálói vizsgára
felkészítést tart.

Gazdasági Bizottság
Német Roland elmondta, hogy a Pető András Főiskola gólyabáli szerződését még nem sikerült
rendezni. A Slip szponzori szerződésekkel kapcsolatban megkereste a cégeket, várhatóan
hamarosan mindegyik rendeződik. Szeretné, ha a GHK döntést hozna, hogy az öntevékeny
körök mekkora összeget vihetnek át a következő félévre. A GHK egyetértett abban, hogy az
öntevékeny körök az előző féléves megítélt igényléseiket legkésőbb a következő féléves
igénylések elbírálásáig költhessék el. Kivétel, ha egy tétel későbbi elköltését kérvényezték a
Gazdasági Bizottságnál és az jóváhagyásra került. A MISZ-es tervezett költségvetést elküldte
az EHK-nak.

PR Bizottság
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy ma részt vett Varró Gergővel a Gépész Szakkollégium
vezetése által tartott, tervezett GSZK Egyesület SzMSz-éről szóló tájékoztató egyeztetésen. Az
ügyben jelentős előrelépés nem történt.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy december 16-án Rendezvény bizottsági ülést tartott. Kérte, hogy
a GHK levelezőlistájára elküldött dokumentumokat mindenki olvassa el és véleményezze.
A mai napon találkozott a balatonkenesei tábor vezetőjével, akitől részletes árajánlatot kapott a
gólyatábor helyszínére vonatkozóan, melyet a GHK levelezőlistájára is elküld.

Egyebek
Német Roland kérte, hogy a GHK az Unilever céggel kötendő megegyezésről beszéljen és
intézze az ügyeket.
Perger Dávid elmondta, hogy az Erasmus pályázatok kiírása várhatóan csúszni fog.
Perjési Péter kérte, hogy a körök súlyozását minél hamarabb készítse el a GHK.
Mátics Zoltán elmondta, hogy a Gépész Spotszakosztály konditerem vezetője, Rózsavölgyi
Balázs megkereste, a tavaszi féléves kondibérlet árakkal kapcsolatban.
A Gépész Sportszakosztály javaslata, a jegyárakra: belsős bérlet ára 7500 Forint, a külsős bérlet
ára: 19990 Forint.
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A GHK a bérlet árakról a január 6-i ülésen dönt.
A GHK kérte, hogy a tervezett futógép beszerzéshez kapcsolódóan a Gépész Sport Szakosztály
a szükséges árajánlatokat és információkat küldje meg.
Ülés vége: 22:04
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Majláth Máté Lajos
jegyzőkönyvvezető
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Varró Gergő
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