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Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy elkészítette az őszi kollégiumi férőhely osztás előzetes
eredményének javaslatát. Bemutatta a férőhelyek számára vonatkozó adatokat, kategóriákat.
Javasolta, hogy a kollégiumi bekerülés határa 3,0-ás KKI-tól (terméktervező, mechatronika és
energetika BSc esetén a kollégiumi kiírásban szereplő képlet alapján át kell számolni a saját
KKI-t) legyen. Szociális alapon való bekerüléshez kollégiumi jelentkezéshez is érvényes
szociális pályázat, legalább 35 szociális pont, illetve minimum 1,5-ös KKI (terméktervező,
mechatronika és energetika BSc esetén a kollégiumi kiírásban szereplő képlet alapján át kell
számolni a saját KKI-t) kell. Közösségi alapon a legalább 10 közösségi pontra van szükség a
kollégiumba kerüléshez. A várólista a KKI alapján lesz csökkenő sorrendbe rendezve. A
jelentkezési határidőről lemaradó hallgatók a jelentkezési sorrend szerint lesznek sorrendbe
rendezve a várólista végén.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az őszi félévre vonatkozó kollégiumi
férőhely osztás előzetes eredményét és a várólista kialakítás elveit.
A GHK 8-0-0 arányban elfogadta az előzetes javaslatot.
Kovalovszki Máté elmondta, hogy kollégiumi monitoring értekezleten vett részt. A KTK rack
helyiségekbe a csereklímák meg lettek rendelve, és a nyár során a kollégiumi mosdók ajtajai is
cserélve lesznek. Felvetette a különböző emeleteken lévő mosdók takarításának
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összehangolását is. Arról is szó esett, hogy a kollégiumban nyáron bentlakó hallgatók, akik az
a tavaszi és a következő őszi félévben is ugyanabban a szobában kaptak elhelyezést, esetleg
augusztus elején átköltözhessenek a szobájukba.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy az ipari termék- és formatervező mérnöki szak tankörvezetői
pótpályázaton jelentkezett hallgatók oktatása megtörtént. Szaller Ádám beszámolt a
jelentkezők oktatás során tapasztalt aktivitásáról, és a végén írt tesztek eredményéről. A négy
jelentkezőből végül ketten írták meg a teszteket. Varró Gergő javasolta, hogy a két hallgató
folytassa a felkészülést és a Gólyatáborban három ipari termék- és formatervező mérnöki tankör
legyen.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a javaslatot.
A GHK 8-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Kun Levente elmondta, hogy a gólyák számára hasznos információkat tartalmazó videók
anyagának összeállítása elkezdődött, augusztusra elkészülnek a végleges változatok. A Külső
Rendezvény Bizottság projektjei is haladnak.

Gazdasági Bizottság
Német Roland tételesen bemutatta a kari Gólyatábor előzetes költségvetését. Javasolta az
előzetes költségvetés elfogadását.
Ezt követően Német Roland részletesen bemutatta a Mechatronika Szakosztály (később:
MSZO) Gólyatáborának előzetes költségvetését. Javasolta az előzetes költségvetés elfogadását.
Német Roland javasolta, hogy a kari Gólyatábor részvételi díja 21990 Forint, az MSZO
Gólyatábor 16990 Forint, a kombinált jegy 37480 Forint legyen.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki a bemutatott költségvetést és a két gólyatábori jegy
árát el tudja fogadni.
A GHK 8-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Varró Gergő elmondta, hogy beszélt az illetékesekkel a nyári kollégiumi internet árára
vonatkozóan. Javasolta a 3048 Forintos összeget.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a nyári kollégiumi internet árát.
A GHK 8-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Varró Gergő javasolta, hogy a GHK alumni tagjai részt vehessenek a GHK balatonlellei
táborában, de fizessék ki a szállás költségeit.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb
1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.
e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu

-2-

2015.07.02.
emlékeztető
Rózsavölgyi Balázs (Gépész Sport Szakosztály vezető) javasolta, hogy a KTK recepció
dolgozói a nyári konditerem bérletet térítésmentesen megkaphassák.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a KTK recepciósai a nyári
konditerem bérletet térítésmentesen megkapják.
A GHK 8-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
A GHK egy eBook olvasót és egy 500 GB-os külső HDD-t sorsolt ki az Oktatás Hallgatói
Véleményezése kérdőívet kitöltő hallgatók között. A sorsoláson azok vettek részt, akik
legfeljebb két tárgy kérdőívét nem töltötték ki.
eBook olvasót nyert az alábbi Neptun kóddal rendelkező hallgató: u3fun0
500 GB-os külső HDD-t nyert az alábbi Neptun kóddal rendelkező hallgató: sxw4gq

Egyebek
Varró Gergő elmondta, hogy Szaller Ádám helyettesíti őt az elkövetkező 10 napban.
Német Roland elmondta, hogy kedvezményes áron tud készíttetni a GHK-nak egy roll up-ot
melynek látványtervét bemutatta. A GHK megegyezett a megrendelésről.
Ülés vége: 21:38
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