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Az ülés vendége volt Dobó Márton, a Kármán Stúdió új vezetője, aki elmondta, hogy
szeretné a Stúdió működését aktívabbá és hatékonyabbá tenni, illetve javítani a HK-val
való kommunikációt.
Völgyesi Gábor beszámolt a Kari Fórum és Szavazás előkészületeiről. A szavazás
2012.09.24-én 18 órakor kezdődik a K épületben, az AudMax teremben. Ezt követően a
hallgatóknak további két nap áll majd rendelkezésre, hogy leadják szavazatukat.
A Szavazatszámláló Bizottság vezetését Rácz Tamás (TTK-s EHK delegált) vállalta, a
bizottság tagjai a Senior Gárda tagjai lesznek.
Völgyesi Gábor megkérte a bizottságvezetőket, hogy a hét végéig jutassák el neki az
elmúlt egy évet összefoglaló prezentációjukat, amiből a fórumon előadást fog tartani.
Továbbá felkérte Rácz Virágot, hogy készítse el a rövid jelentkezésekből a tájékoztató
prezentációt.
Völgyesi Gábor megkérte a jelenlévőket, hogy ha van információjuk arról, hogy a 919-es
teremben található zárható szekrény kinek a kezelésében van, akkor jelezzék felé.
Völgyesi Gábor beszámolt a mai Dékáni Tanácson elhangzottakról. A vezetői
értekezleten bemutatásra került az egyetem controlling jelentése, amiről több órás
megbeszélés volt. Jövőre nagymértékű elvonások várhatóak az állam részéről, így akár
20%-os költségvetési csökkenés is elképzelhető. Ehhez szükséges az egyetemnek illetve
a Karoknak cselekvési tervet kidolgozni.
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A ghk.ktk.bme.hu oldalon, az angol nyelvű szöveg oldalán át kell alakítanunk a
szövegeket. A Dékáni Tanács közösen áttekintette, az eddigieken elhangzott határidős
feladatok állását.
Völgyesi Gábor elmondta, hogy a felvételi tájékoztatóhoz kapcsolódó anyagok közül a
felvi honlapján több szakirány is eltűnt, aminek okára nem derült fény. A kari TDK
jelentkezés 09.24-én indul.
Az októberi kari hírlevélbe a hallgatói anyagokat a hét során kell elküldenünk, ehhez
lehetséges témák: Önkéntes Nap, Msc felülvizsgálat, Egyetemi sportnap, matematika
0.zh. Völgyesi Gábor tájékoztatta a Dékáni Tanácsot a tisztújító szavazásról.
EHK
Farkas Patrik beszámolt róla, hogy Keresztes Péter volt a vendégük, aki beszámolt az
önkéntes napi statisztikákról. Elmondta, hogy a GTK HK új EHK delegáltja Rátóti János
lett. Elmondta, hogy szó volt a Terrorelhárítás Központ akciójáról. Illetve, hogy az
Energetika Szakkollégiummal problémák vannak.
A GHK 2. körös sportkeretének módosítását elfogadták.
Kovács András (EHK elnök) bekérte, hogy küldjük el neki, hogy melyek a kari hivatalos
facebook profilok.
Ösztöndíj Bizottság
Vígh Miklós elmondta, hogy még nem érkezett adat az ösztöndíjosztással kapcsolatban.,
de az adatok megérkezése után a hétvégén bizottsági ülés lesz.
PR Bizottság
Rácz Virág elmondta, hogy folyik a szponzorkeresés a következő évi rendezvényeinkre.
Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a Gólyahajó csütörtökön lesz megtartva, minden a terv
szerinte alakul. Számít a GHK tagjainak segítségére és közreműködésére.
A Gólyabál időpontja már fix, sajnos helyszínt még nem sikerült találni, ennek keresése
folyamatban van.
Szociális Bizottság
Somogyi József elmondta, hogy a pályázatok bírálása rendben lezajlott, körülbelül 260
munkaóra és 739 időpontra jelentkezés jellemzi a bírálást. Megköszönte mindenki
segítségét.
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Gazdasági Bizottság
Berta Katalin beszámolt róla, hogy semmi említést érdemlő nem történt a bizottság
életében.
Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter beszámolt a kolikártyákkal kapcsolatos fejleményekről. Ezek készítése
hamarosan elkezdődik. A kollégiumi férőhelyeink teljesen fel vannak töltve a
várólistáról.
Antal Laura ismertette a szintfelelősi pályázatra beérkezett pályázatokat, illetve a
személyes elbeszélgetés során kialakított javaslatot, amit a GHK elfogadott.
Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szipka Károly elmondta, hogy pénteken kis KTB volt, ahol oktatási Dékánhelyettes Úrral
a beérkezett kérvényeket véleményezték.
Egyebek
Vígh Mikós elmondta, hogy a számítástechnikai szolgáltatásokkal kapcsolatos
szerződésekről nincs új információ.
Antal Laura elmondta, hogy a konyhakulcsok pótlása folyamatban van, ezeket ettől a
félévtől kaució ellenében vehetik át a hallgatók.
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