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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura x     

Berta Katalin   x   

Gulácsi Balázs 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     

Tácej Tamara x     

Varró Gergő x     

Dátum: 2015. június 9. Oldalszám: 12 

 

Ülés kezdete: 20:10 

Varró Gergő elmondta, hogy Dobó Diána lemondásával egy hely megüresedett a GHK-ban, 

így értesítette a 2014. évi eredménye alapján a szavazatszámok alapján soron következő, 

hallgatót, Tácej Tamarát, aki élt mandátumával. 

Elnöki beszámoló 

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

tárgyalt ügyekről. Az egyetem Minőségmenedzsment Szabályzata elfogadásra került. A Jogi 

Igazgatóságban személyi változások történtek. Az egyetem kintlévőségeit követelésbehajtó 

cégek fogják behajtani. Az új Képesítési és Kimeneti Követelmények kialakításában a BME 

vezetőszerepben szeretne részt venni. PhD együttműködések várhatóak más egyetemekkel. Az 

Ünnepi Kari Tanács június 12-én kerül megrendezésre. A Gépészkar Kiváló Oktatója díjat ezen 

a rendezvényen adja át a GHK az oktatók részére. 

Varró Gergő elmondta, hogy az 2014. évi OHV eredmények alapján, mely oktatók kapják a 

GHK Gépészkar Kiváló Oktatója díjat. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy az alábbi oktatók kapják 2015-

ben a díjat: Szabó Viktor, Budai Csaba, Istók Balázs, Györke Gábor, Reith Márta. 

A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 
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Ezt követően tanulmányai közelgő befejezése miatt Somogyi József lemondott minden 

tisztségéről, Perjési Péter Kollégiumi Bizottság vezetői posztjáról és Majláth Máté 

sportreferens és honlap főszerkesztői posztjáról. 

Az EHK delegálti posztra előzetesen egy jelentkezés, Kun Leventétől érkezett be.  

Varró Gergő megkérdezte, hogy van-e még aki jelentkezne a posztra vagy van-e valaki, aki 

jelölne másvalakit. Senki sem jelentkezett. 

Kun Levente elmondta, hogy milyen célok motiválják, és hogyan tudja a GHK-n belüli 

feladatait is ellátni. 

Kun Levente elhagyta a termet. 20:28 

Varró Gergő megkérdezte, hogy van-e valaki, aki a jelölt távollétében kérdezne a többiektől 

vagy lenne észrevétele. Nem érkezett hozzászólás. 

A GHK titkos szavazást tartott a kérdésről. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a GHK, EHK delegáltja Kun 

Levente legyen. 

A GHK 10-2-0 arányban támogatta Kun Levente pályázatát. 

Kun Levente visszajött a terembe. 20:30 

Varró Gergő gratulált Kun Leventének és sok sikert kívánt. 

Ezt követően a GHK a Kollégiumi Bizottság vezetői posztjáról döntött. 

A Kollégiumi Bizottság vezetői posztjára előzetesen egy jelentkezés érkezett be Kovalovszki 

Mátétól. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy van-e még aki jelentkezne a posztra vagy van-e valaki, aki 

jelölne másvalakit. Senki sem jelentkezett. 

Kovalovszki Máté bemutatta pályázatát illetve elmondta, mik motiválják a poszt betöltésében. 

Perjési Péter elmondta az észrevételeit, és tanácsait Kovalovszki Máténak. 

Kovalovszki Máté elhagyta a termet. 20:34 

Varró Gergő megkérdezte, hogy van-e valaki, aki a jelölt távollétében kérdezne a többiektől 

vagy lenne észrevétele. Nem érkezett hozzászólás. 

A GHK titkos szavazást tartott a kérdésről. 
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a Kollégiumi Bizottság 

vezetője Kovalovszki Máté legyen. 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta Kovalovszki Máté pályázatát. 

Kovalovszki Máté visszajött a terembe. 20:35 

Varró Gergő gratulált Kovalovszki Máténak és sok sikert kívánt. 

Ezt követően a GHK a PR Bizottság vezetői posztjáról döntött. Egy jelentkezés érkezett 

előzetesen Perger Dávidtól.  

Varró Gergő megkérdezte, hogy van-e még aki jelentkezne a posztra vagy van-e valaki, aki 

jelölne másvalakit. Senki sem jelentkezett. 

Perger Dávid bemutatta pályázatát és terveit. 

Perger Dávid elhagyta a termet. 20:39 

Varró Gergő megkérdezte, hogy van-e valaki, aki a jelölt távollétében kérdezne a többiektől 

vagy lenne észrevétele. Nem érkezett hozzászólás. 

A GHK titkos szavazást tartott a kérdésről. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Perger Dávid legyen a PR 

Bizottság vezetője. 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta Perger Dávid pályázatát. 

Perger Dávid visszajött a terembe. 20:41 

Varró Gergő gratulált Perger Dávidnak és sok sikert kívánt. 

Somogyi József távozásával új Kari Tanács tagot választott a GHK. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy van-e valaki, aki jelentkezne a posztra vagy van-e valaki, aki 

jelölne másvalakit.  

Polgár Eszter jelentkezett a posztra. 

Antal Laura jelölte Gulácsi Balázst. Gulácsi Balázs nem vállalta a jelölést. 

Polgár Eszter elhagyta a termet. 20:42 

Varró Gergő megkérdezte, hogy van-e valaki, aki a jelölt távollétében kérdezne a többiektől 

vagy lenne észrevétele. Nem érkezett hozzászólás. 

A GHK titkos szavazást tartott a kérdésről. 
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Polgár Eszter a Kari Tanács 

tagja legyen. 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta Polgár Eszter jelentkezését. 

Polgár Eszter visszajött a terembe. 20:43 

Varró Gergő közölte a szavazás eredményét és gratulált. 

Ezt követően a GHK a honlap főszerkesztői posztról döntött. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy van-e valaki, aki jelentkezne a posztra vagy van-e valaki, aki 

jelölne másvalakit.  

A posztra Gulácsi Balázs jelentkezett. 

Gulácsi Balázs elhagyta a termet. 20:44 

Varró Gergő megkérdezte, hogy van-e valaki, aki a jelölt távollétében kérdezne a többiektől 

vagy lenne észrevétele. Nem érkezett hozzászólás. 

A GHK titkos szavazást tartott a kérdésről. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Gulácsi Balázs legyen a GHK 

honlap főszerkesztője. 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta Gulácsi Balázs pályázatát. 

Gulácsi Balázs visszajött a terembe. 20:46 

Varró Gergő gratulált Gulácsi Balázsnak és sok sikert kívánt. 

A GHK sport referensi posztjára előzetesen Perger Dávidtól érkezett jelentkezés. 

Perger Dávid elhagyta a termet. 20:47 

Varró Gergő megkérdezte, hogy van-e valaki, aki a jelölt távollétében kérdezne a többiektől 

vagy lenne észrevétele. Nem érkezett hozzászólás. 

A GHK titkos szavazást tartott a kérdésről. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Perger Dávid legyen a GHK 

sport referense. 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta Perger Dávid pályázatát. 

Perger Dávid visszajött a terembe. 20:48 

Varró Gergő gratulált Perger Dávidnak és sok sikert kívánt. 
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A GHK Horicsányi Krisztina lemondása miatt új Kari Tanulmányi bizottsági tagot választott. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy van-e valaki, aki jelentkezne a posztra vagy van-e valaki, aki 

jelölne másvalakit.  

A posztra Okolicsányi Péter jelentkezett. 

Okolicsányi Péter elhagyta a termet. 20:49 

Varró Gergő megkérdezte, hogy van-e valaki, aki a jelölt távollétében kérdezne a többiektől 

vagy lenne észrevétele. Nem érkezett hozzászólás. 

A GHK titkos szavazást tartott a kérdésről. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Okolicsányi Péter legyen a 

Kari Tanulmányi Bizottság tagja. 

A GHK 12-0-1 arányban támogatta Okolicsányi Péter pályázatát. 

Okolicsányi Péter visszajött a terembe. 20:50 

Varró Gergő gratulált Okolicsányi Péternek és sok sikert kívánt. 

A GHK ipari termék- és formatervező szakbizottság delegáltat választott. 

Szaller Ádám javasolta Varró Gergőt. Varró Gergő vállalta a jelölést. 

Az ülés vezetését átvette Szaller Ádám alelnök. 

Varró Gergő elhagyta a termet. 20:52 

Szaller Ádám megkérdezte, hogy van-e valaki, aki a jelölt távollétében kérdezne a többiektől 

vagy lenne észrevétele. Nem érkezett hozzászólás. 

A GHK titkos szavazást tartott a kérdésről. 

Szaller Ádám megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Varró Gergő legyen az ipari 

termék- és formatervező szakbizottság delegáltja és szakfelelőse. 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta Varró Gergő pályázatát. 

Varró Gergő visszajött a terembe. 20:53. 

Szaller Ádám gratulált és sok sikert kívánt Varró Gergőnek. 

Az ülés vezetését visszavette Varró Gergő. 
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A GHK a kollégiumi szintfelelős koordinátori posztról döntött. 

Varró Gergő jelölte Gulácsi Balázst. Gulácsi Balázs nem fogadta el a jelölést. 

Perger Dávid jelentkezett a posztra. 

Perger Dávid elhagyta a termet. 20:54 

Varró Gergő megkérdezte, hogy van-e valaki, aki a jelölt távollétében kérdezne a többiektől 

vagy lenne észrevétele. Nem érkezett hozzászólás. 

A GHK titkos szavazást tartott a kérdésről. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Perger Dávid legyen a 

szintfelelősök koordinátora. 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta Perger Dávid pályázatát. 

Perger Dávid visszajött a terembe. 20:56 

Varró Gergő gratulált Perger Dávidnak és sok sikert kívánt. 

Ezt követően a GHK a 2015. évi tankörvezetők személyéről és a Külső Rendezvény Bizottság 

tagjairól szavazott. A GHK a június 8-i Rendezvény bizottsági ülésén beszélt a jelentkezőkről. 

A felkészülést tartó GHK tagok beszámoltak személyes tapasztalataikról. Kun Levente 

bemutatta a rendezvényszervezők névsorát. Véleménye szerint minden hallgató alkalmas a 

feladatra. A nyár során is figyelik az aktivitást, aki nem lesz aktív annak a GHK nem fogja 

támogatni a gólyatábori részvételt. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja a Külső Rendezvény Bizottság tagja 

legyen Bereczki Ferenc, Bíbok Máté, Bogdán Kálmán, Bögre Bálint, Geszner Levente, 

Herczeg András, Horváth Dávid, Kordás Imre, Kovács Mátyás, Lántzky Anna, Lukács 

Bálint, Mezei Tamás, Petrikó Levente, Rabi Zoltán, Retkes József, Szarka-Kovács Csaba, 

Szénási András, Szobodek Kristóf és Tepfenhart Bence. 

A GHK titkos szavazást tartott a kérdésről. 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Ezt követően a GHK a tankörvezetők személyéről beszélt. 

Az energetikai mérnöki szak tankörvezetői posztjára 6 pályázat érkezett. A GHK a tavalyihoz 

hasonlóan 5 tankört szeretne indítani. Kun Levente bemutatta a kialakult sorrendet. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja a bemutatott javaslatot, hogy Gergely 

András, Szeleczki Kornél, Szikszai Fanni, Tóth Amanda és Welsz Ágnes legyen tankörvezető. 

A GHK 9-1-3 arányban támogatta a javaslatot. 
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Az ipari termék- és formatervező szak tankörvezetői posztjára két hallgató jelentkezett. Az 

egyik hallgató gyengén teljesített. Kun Levente elmondta a június 8-i Rendezvény bizottsági 

ülésen elhangzott érveket. Antal Laura elmondta, hogy a gyengén teljesítő hallgató felkészítő 

üléseken való jelenléte is kevés volt, semmibe vette a programokat. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Béky Csenge ipari termék- és 

formatervező tankörvezető legyen. 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Agócs Katalin ipari termék- és 

formatervező tankörvezető legyen. 

A GHK 0-9-4 arányban elutasította a javaslatot. 

Varró Gergő javasolta, hogy az ipari termék- és formatervező tankörvezetői posztra pótpályázat 

legyen kiírva. A pótpályázatra jelentkező hallgatók ugyanazt az előadást és oktatást megkapnák 

és egy meghatározott idő alatt kellene felkészülniük a tesztre. 

Antal Laura javasolta, hogy ha energetikai mérnök tankörvezetőnek nem választotta meg a 

GHK Donkó Hajnalkát, így ő tölthesse be ezt a posztot. Elmondta, hogy úgy tudja jó 

tankörvezető volt, szerették a gólyái előző évben és szerinte fel tudna készülni egy másik 

szakkal kapcsolatos tudnivalókból is. 

Nagy Edit elmondta, hogy szerinte érdemes lenne egy ipari termék- és formatervező szakon 

tanuló hallgatót választani erre a posztra. 

Kun Levente elmondta, hogy olyan tankörvezető kell a posztra, aki tudja, hogy milyen 

nehézséggel találkozhatnak a gólyák, saját példáit és hibáit ismertetve. 

Kun Levente elmondta, hogy a tavalyi Gólyatáborban Donkó Hajnalka nem tanúsított 

együttműködést a szervezőkkel, emiatt nem szeretné, ha ő részt venne a rendezvényen, mint 

tankörvezető. 

Perjési Péter elmondta, hogy a tankörvezető fő feladata a csapatépítés, így nem gondolja, hogy 

ezt egy más szakos hallgató nem tudná ellátni. 

A GHK 2 javaslatot hozott. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: a többi szakon nem 

megszavazott tankörvezetők átképzése 
4 

2. javaslat: új pályázatot ír ki a GHK az 

ipari termék- és formatervező szak 

tankörvezetői posztjára 

9 
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A gépészmérnöki szak tankörvezetői posztjára 22 hallgató jelentkezett. Tavaly 16 tankör volt, 

idén 15 embert találtak első körben megfelelőnek a posztra. Két hallgató helyzete kérdéses. 

Kun Levente elmondta a hallgatókról alkotott személyes véleményét. Hegyi Bencével 

kapcsolatban hasonló problémája volt, mint Donkó Hajnalkával, bár Hegyi Bence az ezévi 

felkészítő során változtatott hozzáállásán. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Bolgár Milán, Borsi Péter, Horgos 

Máté, Kresz Lea, Kun Csaba, Németh Gábor, Orbán Zoltán, Rózsavölgyi Gréta, Szigeti 

Milán, Tihanyi Boglárka, Tugyi Péter, Ureczki Ágnes, Varga Gábor Dávid, Vatai András és 

Zacher Bertalan gépész tankörvezető legyen. 

A GHK titkos szavazást tartott a kérdésről. 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

A két kérdéses hallgatóról a GHK külön szavazott. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Hegyi Bence gépész tankörvezető 

legyen. 

A GHK 10-3-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Somoskői Balázs gépész 

tankörvezető legyen. 

A GHK 10-3-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Gulácsi Balázs elmondta, hogy több olyan hallgató munkáját ismeri, akik nem kaptak 

tankörvezetői lehetőséget. Szerinte ezek a hallgatók a Külső Rendezvény Bizottság tagjaként 

jól teljesítenének. Német Roland elmondta, hogy mindenki nem kaphatja meg ezt a lehetőséget 

és szerinte a javasolt létszám megfelelő a feladatok ellátására. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a GHK, Herczeg Gábornak 

felajánlja a Külső Rendezvény bizottsági tagság lehetőségét. 

A GHK 4-7-2 arányban elutasította a javaslatot. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a GHK, Katona Ádámnak felajánlja 

a Külső Rendezvény bizottsági tagság lehetőségét. 

A GHK 11-0-2 arányban támogatta a javaslatot. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy a GHK, Lengyel Gábornak 

felajánlja a Külső Rendezvény bizottsági tagság lehetőségét. 

A GHK 4-3-6 arányban elutasította a javaslatot. 
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Kun Levente bemutatta a mechatronikai mérnöki szak tankörvezetői posztjára javasolt 

hallgatók névsorát. Elmondta, hogy Papp Dávid nem tud részt venni a Gólyatáborban. Ezt 

követően beszámolt a jelentkezőkről alkotott véleményéről. 

Elmondta a tankörvezetői poszt betöltésére nem javasolt hallgatókról is a véleményét. Ezt 

követően Gulácsi Balázs is kifejtette a véleményét. Szerinte Hajdu Zsombor emberekhez való 

hozzáállása nem megfelelő, és a munkáját nem teljesíti a félév során. Véleménye szerint Reiser 

Balázs nagyon aktív és más öntevékeny körökben is megfelelően tevékenykedett. Német 

Roland elmondta, hogy Reiser Balázs a személyes meghallgatáson és a felkészítőkön nem 

nyújtott jó teljesítményt. 

Antal Laura szerint az emberi kapcsolatok is fontosak illetve a tanulmányi jellegűek is. Szaller 

Ádám elmondta, hogy a Mechatronika Szakosztály gólyatáborában már látta dolgozni Hajdu 

Zsombort, szerinte nincs gond a munkájával és jól kijön a hallgatókkal. 

Varró Gergő elmondta, hogy a GHK Hajdu Zsomborról külön szavaz. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Bojtár Orsi, Fazekas Máté, 

Göllei Máté, Kántor Tamás és Schindler Máté mechatronikai mérnöki tankörvezetők 

legyenek. 

A GHK 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Hajdu Zsombor 

mechatronikai mérnöki tankörvezető legyen. 

A GHK 8-4-1 arányban támogatta a javaslatot. 

Gulácsi Balázs felvetette, hogy az elutasított hallgatók olyan tankörvezetők lehessenek, akik 

más tankörhöz csatlakoznak. Nagy Edit elmondta, hogy nem szeretné, ha ilyen opciók 

fennállnának. Kun Levente elmondta, hogy az elutasított hallgatók nem nyújtottak olyan 

teljesítményt, ami a tankörvezetői feladatok ellátásához szükséges. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a be nem szavazott jelöltek 

másik tankörvezetők mellett tankörvezető társak legyenek. 

A GHK 2-8-3 arányban elutasította a javaslatot. 

Ezt követően a GHK, Papp Dávid helyzetéről beszélt. Kun Levente elondta, hogy javasolja, 

hogy rendezvényszervezőként részt vehessen a gólyatábor azon részében, amikor jelen tud 

lenni. Szaller Ádám elmondta, hogy a hallgatók meg voltak elégedve a munkájával. Antal 

Laura megkérdezte, hogy olyan hallgatók, akik a nyár során itt vannak, miért nem kapják meg 

a lehetőséget, ha olyan megkaphatja, aki nem vesz részt a nyári foglalkozásokon. Német Roland 

elmondta, hogy Papp Dávid biztos pont, mert a tavalyi gólyatáborban jól teljesített. 
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Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: Papp Dávid részt 

vehessen a Gólyatáborban 

Külső Rendezvény bizottsági 

tagként 

5 

2. javaslat: Papp Dávid a 

Gólyatábor után 

becsatlakozhasson a 

gólyaprogramok szervezésébe 

8 

3. javaslat: Papp Dávid ne legyen 

Külső Rendezvény bizottsági 

tag 

0 

 

Polgár Eszter és Berta Katalin elhagyták a termet 22:02 

EHK 

Nagy Edit elmondta, hogy a balatonlellei GHK táborra Varró Gergő leadta az ételrendelést. 

Oktatási témában felmerült, hogy cél lenne, hogy a hallgatók a mesterképzésen a tárgyak 10%-

át angolul is fel tudják venni. A felsőoktatás finanszírozása átalakításra kerül várhatóan. A 

kollégisták tájékoztatva lesznek, hogy tartós élelmiszer és ruhagyűjtés lesz a kollégiumi 

költözések ideje alatt. 

A Köztársasági Ösztöndíj kiírása elkészült. Az EFOTT Civil Térre a támogatási összegek az 

öntevékeny körök, szakkollégiumok számára meg lettek határozva. A kollégiumok közötti 

férőhelyosztás végleges eredménye elfogadásra került. A nyári kollégiumi kiírás kikerült a 

GHK hírcsatornáira. A Térítési és Juttatási Szabályzat módosításról ismét szó esett a kollégiumi 

ügyek kapcsán. Perjési Péter az Erasmus cserediák programon résztvevő hallgatók kollégiumi 

férőhely kérdéséhez javasolt ötletet. 

Somogyi József elmondta, hogy a HÖK Alapszabállyal kapcsolatban újabb véleményezések 

történtek. A Műegyetemi Ifjúsági Nonprofit Szolgáltató Kft. (később MISZ) jövőjéről újabb 

információk nincsenek. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy egyeztetett Dr. Bihari Péterrel és Dr. Grőb Péterrel tantárgyi 

problémák ügyében. A CAD alapjai tantárgy előkövetelményeinek eltörlése elfogadásra került. 

Dr. Grőb Péterrel egyeztetett arról, hogy tárgyfelelős változások történtek több Gép- és 

Terméktervezés Tanszék által oktatott tárgy esetében, illetve tantárgyi változtatások is lesznek. 

Kun Levente javasolta, hogy a hallgatókat is meg kéne kérdezni, hogy mi okozott nekik 

nehézséget a tárgy teljesítésekor. A Matematika M2 tárggyal kapcsolatos kérdőívet a GHK 

elküldi a hallgatóknak a hétvégén. 
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Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy a nyári kollégiumi férőhelypályázat kiírásra került. Ezzel 

kapcsolatos kérdéseket folyamatosan megválaszolja. Az MSc végzős hallgatók még BME-

sként maradhatnak a kollégiumokban nyáron. 

Gulácsi Balázs a nyári internet hozzáférés helyzetéről kérdezett. Somogyi József elmondta, 

hogy nincs információja a nyári internetes szerződésekről. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy a mai napon volt az Egységes Szociális Rendszer tesztelése, ami 

nem a megfelelő eredménnyel zárult. Somogyi József elmondta, hogy nagyon sok probléma 

van, amelyek kijavításának költségei magasak. A hibákról később újabb egyeztetések lesznek. 

Az igazoláslista frissítéséről is szó volt. Két hét múlva lesz várhatóan Külső Szociális bizottsági 

ülés. 

Gazdasági Bizottság 

Német Roland elmondta, hogy a Slip’ 15 büfé nyereséges volt. A Gépész Szakkollégium 

(később GSZK) Kármán Tódor Kollégium (később KTK) tornatermi kijelző projektje még 

mindig tart. A GHK augusztus 15-ig kéri a működőképes eszköz átadását. Ha nem készül el, 

akkor a projektben résztvevő 3 öntevékeny kör költései befagyasztásra kerülnek. 

Kun Levente elmondta, hogy a Gólyatábor előleget ki kell hamarosan fizetni. Beszélt Orbán 

Balázzsal (MISZ munkatárs. Az ügyben továbblépések 2 héten belül várhatóak. 

Sport 

Majláth Máté kérte, hogy a GHK döntsön a nyári kondibérletek áráról. A Sport Szakosztály 

javaslata alapján, a nyári kondibérletek ára a Gépészmérnöki Kar hallgatóinak és a KTK 

lakóinak 3500 Forint, a külsős személyeknek 10000 Forint. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a nyári időszakra a javasolt 

összegek kiírásra kerüljenek. 

A GHK 11-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Német Roland elmondta, hogy június 4-én Egyetemi Sport Bizottság rendezvényen vett részt. 

Egyebek 

Varró Gergő elmondta, hogy egy új öntevékeny kör szeretne indulni, akik elküldték a 

Szervezeti és Működési Szabályzatukat (később SzMSz). A kör a GSzK Jármű Csoportján belül 

helyezkedne el. Ez egy hallgatói projekt, ami több kart érint. Közösen szeretnének készíteni 

egy napenergiát hasznosító hajót. A megalakulás a BME névhasználat és intézményi 
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támogatások miatt indokolt, emellett céljuk a csapat hosszútávú fenntartsa is. Az SzMSz-t a 

GHK korábban véleményezte. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja és el tudja fogadni a felterjesztett 

SzMSz-t a BME Solar Boat Team létrehozására vonatkozóan. 

A GHK 10-0-1 arányban elfogadta a javaslatot. 

Perjési Péter elmondta, hogy a GHK igényelt tavaly egy idősávot a KTK tornateremben, 

melyről nincsen pontos információja, hogy kinek igényelte. Az ügyben Perjési Péter és Német 

Roland egyeztetnek. 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy június 10-én a KTK-ban épületbejárás lesz. 

Ülés vége: 23:07 

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

 Majláth Máté Lajos Varró Gergő  

 emlékeztető-vezető elnök 
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