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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     

Varró Gergő x     

Vígh Miklós x     

Dátum: 2015. február 3. Oldalszám: 5 

 

Ülés kezdete: 20:10 

Az ülés elején minden hallgatói képviselő tesztet írt a TVSz és TJSz anyagából, a hallgatói 

képviselők zárthelyijére való készülésként. 

Elnöki beszámoló 

Varró Gergő elmondta, hogy a mai Dékáni Tanács ülésen szó volt Vezetői Értekezleten belül 

elhangzottakról, a Telekommunikációs és Informatikai Osztály ügyeiről és a BME 

minőségmenedzsmentjéről. Szó esett még az Szervezeti és Működési Rend módosításáról is. A 

Közlekedés és Járműmérnöki Kar vidéki telephelyet létesít Salgótarjánban. A hat sikertelen 

vizsga miatt várhatóan nyolc hallgató lesz elbocsátva a Gépészmérnöki Karról. A tanszékek 

által kiírt különeljárási díjakról is szó esett. A Bécsi Egyetemről delegáció érkezik a hónap 

során. Kari Tanács ülés lesz február 19-én. Vígh Miklós vállalta, hogy elkészíti a 

Gépészmérnöki Kar Facebook oldalát. A Gépészmérnöki Karon március 5-én 14 órától és 

április 22-én 12 órától dékáni szünet lesz. A Pro Juventute díjra javasolt személyek nevét és 

pályázati anyagukat február 3-ig kell elküldeni az EHK-nak. A GHK javasolja Dr. Horváth 

Bélát a díj elnyerésére. 
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a GHK Dr. Horváth Bélát 

terjessze fel a Pro Juventute díjra. 

A GHK 9-0-0 arányban elfogadta a jelölést. 

Ezt követően a Kármán Tódor Kollégiumban lakó doktorandusz hallgatók ingyenes internet 

hozzáféréséről tárgyalt a GHK. Nekik a konzultációk tartásáért térítésmentes internet járt 

korábbi félévekben is. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy konzultációkért cserébe a 

doktorandusz hallgatók a Kármán Tódor Kollégiumban térítésmentes internet hozzáférést 

kapjanak. 

A GHK 7-0-2 arányban elfogadta a javaslatot. 

A következő téma a Kármán Tódor Kollégiumban dolgozó portások kondibérlete volt. Varró 

Gergő javasolta, hogy a korábbi félévekhez hasonlóan idén is kapjanak ingyenes kondibérletet. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a Kármán Tódor 

Kollégiumban dolgozó portások ingyen kondibérletet kapjanak 2015. tavaszi félévre. 

A GHK 8-1-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Ezt követően a Mentor Gárda jutalmazásáról tárgyalt a GHK. Ingyenes internet hozzáférést 

korábban is kaptak. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Mentor Gárda jutalmazása az 

ingyen internet hozzáférés legyen a tavaszi félévben. 

A GHK 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Ezt követően felvetette, hogy azoknak a mentoroknak, akinek előző félévben járt volna 

ingyenes kondibérlet, de kifizették, hogyan kapják meg a támogatást. Javasolta, hogy ők a 

tavaszi félévre kapják meg az ingyenes kondibérletet is. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy azoknak a mentorok, akik az 

előző félévben kifizették a kondibérletet, azonban ingyen kaptak volna, a GHK a tavaszi 

félévben biztosítsa az ingyenes kondibérletet. 

A GHK 8-0-1 arányban támogatta a javaslatot. 

EHK 

Somogyi József elmondta, hogy Nagy Edit a GHK levelezőlistájára elküldte a január 29-i EHK 

ülés beszámolóját. A február 1-i vezetői értekezleten elhangzott, hogy az Szervezeti Felépítés 

és Működési Rend (SZFMR) helyett a Szervezeti és Működési Rend (SZMR) készül. 
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Kollégiumi Bizottság 

Egy hallgató a 2014/15/1. félévben a Mentor Gárda tagja volt, azonban a 2014/15/2 félévre nem 

került támogatásra a mentori pályázata. Tanulmányi eredménye alapján a Vásárhelyi Pál 

Kollégiumban kapott férőhelyet, azonban fellebbezésében jelezte, hogy korábbi mentori 

tevékenységét nem vettük figyelembe közösségi munkaként. Kérte ennek figyelembe vételével 

a Kármán Tódor Kollégiumba történő átsorolását. 

A GHK az ügyben január 31-én elektronikus szavazást tartott és 11-1-2 arányban 

támogatta a hallgató kérelmét. 

Perjési Péter elmondta, hogy a kollégiumi költözések zajlanak. Monitoring értekezleten szó 

volt a szárítógépek helyzetéről. A kollégiumi férőhelyosztással kapcsolatban elmondta, hogy a 

várólista kiürült. A könyvtári polcok szétszedésére vonatkozóan a jövő héten lesz árajánlat. 

Szociális Bizottság 

Varró Gergő elmondta, hogy január 30-án minden szociális pályázatot bírálónak tájékoztatót 

tartottak a bírálási időszak kezdetéhez kapcsolódó tudnivalókról. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland elmondta, hogy előadást tart a öntevékeny körök gazdálkodásához szükséges 

tudnivalókról a körök tagjainak február 10-én 18:00-tól a Kármán Tódor Kollégium FSZ009-

es termében. Ezen kívül tájékoztatja őket a jövőbeli lehetőségekről, változásokról. Javasolta, 

hogy a BME printerkártya félév során felhasználható összegére minden körnek pályáznia 

kelljen. A rendszer átalakításával a GHK később foglalkozik. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy január 29-én Rendezvény Bizottság ülést tartott a SLIP ’15-tel 

kapcsolatban. A rendezvényre szponzorok keresését Antal Laura vállalta. Antal Laura 

elmondta, hogy egy levelezőlistát készített erre azoknak, akik segítenek neki a szponzorok 

felkeresésében. Már négy céget talált, akik valamilyen formában támogatnák a rendezvényt. 

Február 4-én megy Orbán Balázshoz további információkért. 

Kun Levente február 1-én Rendezvény Bizottság ülést tartott a Kultúrhéttel kapcsolatban. Szó 

volt arról, hogy egy fellépő eljönne, de jogdíjat kér a fellépésért. Az ügyben még próbál 

intézkedni. Egy zenész jelezte, hogy szívesen vállalja a fellépést. A Kultúrhét előzetes 

költségvetését összeállítja és a következő GHK ülésen bemutatja. A Harmadoló est belépőjének 

árára 2000 Forintot javasolt. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy 2000 Forint legyen a 

Harmadoló est belépőjének ára. 

A GHK 8-0-1 arányban támogatta a javaslatot. 
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Kollégiumi bejárás lesz Kultúrhéten, az üggyel kapcsolatban már beszélt Csicsely Tiborral 

(üzemeltetés vezető). 

Polgár Eszter javasolta, hogy egy előadó korábban a diplomaátadó ünnepségen egy jó beszédet 

tartott. Szerinte tarthatna a Kultúrhéten is egy előadást, Kun Levente szervezi a fellépést. 

Sport 

Mátics Zoltán elmondta, hogy január 26-án Sport ülést tartott, ahol a kari sportnapról volt szó, 

mely a SLIP ’15 rendezvény alatt lehetne a dékáni szünetben. A 24 órás focibajnokság és az 

egészségnap április 9-én lesz. 

Ezt követően bemutatta a Sport Szakosztály teremigénylését a 2014/15/2. félévére 

vonatkozóan. A Gépész Sport Szakosztály a Kármán Bajnokságot szeretné szervezni, melynek 

díjazására előzetes igénylés nem érkezett. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Gépész Sport Szakosztály Kármán 

Bajnokság lebonyolításához szükséges teremigénylését. 

A GHK 9-0-0 arányban elfogadta az igénylést. 

Berta Katalin javasolta, hogy a vasárnap esti eddigi teremfoglalást is kérje a GHK, de mindig 

megpályázhassák az öntevékeny körök is. Kun Levente elmondta, hogy szerinte is maradjon 

meg az idősáv, a tankörvezetők és a Külső Rendezvény Bizottság tagjai is lemehetnek majd 

sportolni. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a vasárnapi idősávot a GHK 

teremigénylésre fenntartsa. 

A GHK 7-1-1 arányban támogatta a javaslatot. 

Egyebek 

Az 5. emelet lakói elküldték a látványtervet a szint festésére vonatkozóan.  

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a GHK 10.000 Forintos 

összegig támogassa a szint kifestését, a beküldött látványtervek alapján. 

A GHK 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Varró Gergő bemutatta a Senior Gárda Gólyacsata költségvetésére beküldött igénylését. A 

GHK az általa meghatározott keretösszegig BME printer, ajándékbolt, illetve Kármán Klub 

kuponokat támogat.  
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Varró Gergő javasolta, hogy az erre szánt összeg 50.000 Forint és 6 darab kondibérlet legyen. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a GHK 50.000 Forinttal és 6 

darab kondibérlettel támogassa a Gólyacsatát. 

A GHK 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

 

Ülés vége: 23:24 

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

 Majláth Máté Lajos Varró Gergő  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  
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