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Ülés kezdete: 20:23
Varró Gergő kérte, hogy a GHK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív
hallgatói jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán.
Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói
jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő elmondta, hogy a következő napokban csak korlátozottan lesz elérhető.
Varró Gergő elmondta, hogy TJSZ decemberi változása nyomán a hallgatói képviselet
tagjainak jutalmazására szolgáló ösztöndíj odaítélésének szempontrendszeréről Kari Hallgatói
Fórumot kell tartani. Ennek értelmében javasolja a Fórum összehívását 2016. február 18-ára.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Kari Hallgatói Fórumot hívjon össze
a GHK 2016. február 18-ára?
A GHK 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
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Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté bemutatta a 2015/2016. tanév tavaszi félév kollégiumi férőhelyosztásának
előzetes eredményét:










Bennmaradó KKI: 4,2 (2N-AM0, 2N-AT0, 2N-AE0), a többi szak esetén (2N-AG0 és
mesterképzések) 4,0.
A tanulmányi alapon való bekerülés alsó határa: 58 tanulmányi pont
A szociális alapon való bekerülés alsó határa: 57 szociális pont
A közösségi alapon való bekerülés alsó határa: 10 közösségi pont
A szociális-tanulmányi-közösségi (SZTK) alapon való bekerülés alsó határa: 21,15
SZTK pont
MSc elsőéves hallgatók esetében a bekerülési határ 70 felvételi pont
Az elsődleges kollégiumba kerülés alsó határa: 65,8 tanulmányi pont
A Vásárhelyi Pál Kollégiumba kerülés alsó határa: 46,8 tanulmányi pont, ez alatt a
Nagytétényi úti kollégiumba lehetett bekerülni.
Összesen 1060 férőhelye van a GPK-nak a 2015/2016. tanév tavaszi félévben.

Szaller Ádám elhagyta a termet.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a kollégiumi férőhelypályázat előzetes
eredményét.
A GHK 8-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Szaller Ádám visszatért a terembe.
Rózsavölgyi Gréta bemutatta a 2015/2016. tanév tavaszi félévre vonatkozó szintfelelősi
pályázat kiírását.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a szintfelelősi pályázat kiírását.
A GHK 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Gazdasági Bizottság
Német Roland elmondta a következőket:




Orbán Balázsnak be fogja mutatni a Gólyatábor előzetes költségvetését, ha vele
egyeztetett, bemutatja a GHK-nak is.
A SLIP költségvetését is el kell kezdeni tervezni.
Varró Gergővel egyeztettek Orbán Balázzsal a kari rendezvényekkel kapcsolatban
globálisan.

Varró Gergő elmondta, hogy szerdán egyeztetett több kar (VBK, ÉMK, ÉPK) képviselőivel is
a Gólyahajó rendezvénnyel kapcsolatban. Felmerült, hogy a TTK is beszállna, bele is egyeztek
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a javaslatba. Megfontolandó, hogy 22 órától hajnali 3 óráig bérelnénk a hajót, így az előző
évivel ellentétben nem kellene abbahagyni a rendezvényt 2 órakor. A KTH-tól előzetesen meg
kell tudnunk, hogy mikor vannak az egyes karok beiratkozási időpontjai, hogy ennek
függvényben tudjuk a rendezvény időpontját összeegyeztetni. Valószínűleg a regisztrációs hét
hétfőjén vagy keddjén kerülne megszervezésre a Gólyahajó. Külön fellépő nem lesz, minden
karról a saját, kari DJ-k fognak zenélni.

Sport
Csernák Attila elmondta, hogy az egyetemi Jeges est jegyeit a regisztrációs héten fogják
elkezdeni árulni.

Egyebek
Vatai András elmondta, hogy a hétfő esti Gépész Szakkollégium vezetőségi ülésén nem fog
tudni részt venni, Rózsavölgyi Gréta fogja helyettesíteni.
Ülés vége: 20:58
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