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Vendégünk volt Varga Gábor, a Senior Gárda előző kapitánya, aki bemutatta az előző féléves
tevékenységüket. Továbbá vendégünk volt Tugyi Péter, a Senior Gárda új kapitánya, aki a
következő évre vonatkozó tervüket is bemutatta. Vígh Miklós megkérdezte, hogy hogyan
történik a konzultációt tartó személyek kiválasztása. Tugyi Péter elmondta, hogy az ülésükön
választják ki azt a személyt, aki korábban jó eredménnyel teljesítette a tárgyat és újra
felkészül a tananyagból.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő elmondta, hogy a mai Dékáni Tanács ülésen elhangzott, hogy a Szenátus ülésén
több fontos kérdésről született döntés. Az egyetemi gyűjtőszámla az eddigi banktól az
Államkincstárhoz került át, erről a hallgatók már tájékoztatva lettek. A vezetői értekezleten
szó volt az új felsőoktatási stratégiáról. BSc felülvizsgálatról is szó volt, melyből előzetes
kimutatások következő hétre várhatóak. Dr. Kovács Ádám a Bécsi Műszaki Egyetemen járt
egyeztetni egy közös pályázat ügyében. A későbbiekben kooperáció várható a két egyetem
között. Elmondta még, hogy a volt fegyelmi felelősöknek kártyájukat az EHK-ban le kell
adniuk, ezt még nem mindenki tette meg. Emellett időszerű frissíteni a fegyelmi felelősök
listáját. Varró Gergő feltette a kérdést, hogy kit szeretnénk fegyelmi felelősnek jelölni.
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Vígh Miklós javasolta Varró Gergőt, Varró Gergő javasolta Szaller Ádámot, Nagy Edit
javasolja Kovalovszki Mátét fegyelmi felelősnek. Szipka Károly lemondott a fegyelmi
felelősségről.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy fegyelmi felelős legyen
Szaller Ádám, Varró Gergő és Kovalovszki Máté, illetve elfogadja Szipka Károly
lemondását.
A GHK 12-0-1 arányban támogatta a jelöléseket illetve elfogadta a lemondást.

EHK
Szipka Károly elmondta, hogy a múlt héten nem volt EHK ülés. A TJSz módosítás el lett
fogadva, a lényegesebb változásokat külön ismertette. Ismertette a szabálytalanul vagy utólag
átsorolt hallgatók jelenlegi helyzetét, illetve, hogy az átsorolás milyen pontokban jogtalan.
Elmondta még, hogy a HÖOK vezetőképző időpontja november 7-9.
Somogyi József elmondta, hogy több Kari Hallgatói Képviselet összetételében változások
történtek.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy a BSc felülvizsgálat kiértékelését minél hamarabb szeretné, ha
a GHK elkészítené. Vígh Miklós elmondta, hogy a cégeknek kiküldött kérdőívekre is érkeztek
már válaszok.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy a Kármán Tódor Kollégiumban egy hallgató szobájában
rovarirtást végeztek, azonban a szobában kellemetlen szagok vannak a szer miatt. Jövő héten
fegyelmi tárgyalásra megy Kun Leventével és Varró Gergővel. Kollégiumi Bizottsági ülést
tart jövő héten, ahol kollégiumi fegyelmi szabályzatról és aktuálisan felmerülő problémákról
szeretne beszélni. Szaller Ádám elmondta, hogy a 9. emeleti konyhában egy másik főzőlap is
betört, a kamerafelvételek megtekintése után remélhetőleg sikerül kideríteni, ki volt a tettes.

Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy a héten Ösztöndíj Bizottsági ülést szeretne tartani.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a kérdéses szociális pályázatokkal kapcsolatos fellebbezésekről az
EHK dönt október 30-án.
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Gazdasági Bizottság
Német Roland elmondta, hogy a Mechatronika Szakosztály egy eszközt jutányosabb áron
szerzett be, mint a megkapott összeg, ezért a különbözetet szeretnék másra felhasználni. Azt
javasolta, hogy történjen így, de ha hasonló eset miatt a jövőben nagyobb összegről lesz szó,
arról a GHK-t tájékoztassák, hogy döntés születhessen róla. Ezután bemutatta a Jeges Est
előzetes költségvetését.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Jeges Est előzetes költségvetését.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta az előzetes költségvetést.
Kun Levente elmondta, hogy tegnap beszélt Horváth Bélával a Kármán Kollégiumért
Alapítvány támogatásairól. Kérte, hogy Német Roland keresse fel minél hamarabb.
Ezt követően Kun Levente tételesen bemutatta a Gólyabál előzetes költségvetését.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Gólyabál előzetes költségvetését.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta az előzetes költségvetést.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a rá vonatkozó gólyatábori költségeket az Pető András Főiskola
Hallgatói Önkormányzata rendezte. Az elmúlt hetekben a gólyatábori kérdőív kikerült a
honlapra. Annak a kiértékelését Horicsányi Krisztina fogja elkészíteni.

PR Bizottság
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a decemberi KÁTÉ-ba mely cikkeket szeretné
megjelentetni. Az egyik Pneumobil csapat műhelylátogatást tervez az egyetemi nyílt napon.
Kérte, hogy akinek ezzel kapcsolatban kérdése van, jelezze neki.

Egyebek
Német Roland a GHK pólórendeléséről beszélt.
Varró Gergő elmondta, hogy a Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozatától érkezett
egy megkeresés, hogy szeretnének Gépészmérnöki kari öntevékeny kör lenni. Vígh Miklós
szerint erről érdemes lenne először az illetékesekkel részletesebben beszélni. Varró Gergő
elmondta, hogy megkeresi őket és a tanszéket is.
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a GSZK Szakosztályvezetői ülésén volt Vígh Miklóssal
és Varró Gergővel. Varró Gergő elmondta, várjuk a GSZK-tól a javaslatokat, hogy mi
változzon a következő félévben a közösségi tevékenységek pontozásával kapcsolatban.
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Perjési Péter kérte, hogy a GHK iroda kitakarítása minden héten történjen meg és legyen
számon kérve.
Vígh Miklós elmondta, hogy a Kármán Klubbal kapcsolatban október 22-én egyeztetett az
illetékesekkel. Megegyeztek bizonyos kedvezményekben, melyek a forgalmat tudnák növelni.
Varró Gergő beszámolt a Kármán Klub jelenlegi helyzetéről.
Varró Gergő elmondta, hogy múlt héten érkezett a Senior Gárdától egy megkeresés, hogy a
Kármán Klubban sörpong bajnokságot szeretnének szervezni a félévben. A megállapodásról
még egyeztet Czikó Norberttel.
Varró Gergő elmondta, hogy a B-Terv szeretne a Kármán Tódor Kollégium aulájában egy
kiállítást szervezni munkáikból.
Ülés vége: 22:20
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