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Ülés kezdete: 20:13
Vendégünk volt Izing R. Bence, az Orvostechnika Szakosztály jelenlegi vezetője.
Megérkezett Perjési Péter és Szaller Ádám. 20:11
Izing R. Bence beszámolt előző féléves tevékenységükről és a szakosztály felépítéséről.
Elmondta, hogy a Kármán Tódor Kollégiumban (később KTK) szervezett április 9-i
Egészségnapon is ott lesznek és szeretnének a félév végén egy szakestélyt tartani.
Kovalovszki Máté az aktív tagok számáról kérdezett. Izing R. Bence elmondta, hogy jelenleg
16 aktív tagjuk van. A félévben körülbelül 30 tag jelentkezett próbásnak, ebből körülbelül 20%
az, aki aktívan részt vesz a szakosztály munkájában. Több más karról és más egyetemről is
vannak tagjaik.
Varró Gergő megköszönte a korábbi vezető (Katona Bálint távollétében) munkáját és sok
sikert kívánt Izing R. Bencének.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő elmondta, hogy a mai napon Dékáni Tanács ülésen vett részt. Március 30-án
Szenátus ülés volt, ahol Dr. Józsa Jánost megválasztották az egyetem következő rektorának.
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A tisztségét júliusban kezdi betölteni. Az egyetem költségvetése és a Humánpolitikai
Szabályzat elfogadásra kerül.
Megérkezett Somogyi József és Berta Katalin. 20:16
Kutatás témában szó volt az Országos Tudományos Diákköri verseny eredményekről. A
Gépészmérnöki Kar kiemelkedően jól teljesített. Jövő héten Kari Gazdasági Bizottsági ülés
lesz. Elkezdődött a Dékáni Hivatal átalakítása, a munkálatok alatt a K.II.86-os szobába
költözött át.
A hallgatói zaklatással kapcsolatban Kovalovszki Máté elmondta, hogy beszélt a hallgatóval,
aki elismerte a problémát. Megkérték, hogy ezt fejezze be és tanácsokat adtak neki. Varró
Gergő elmondta, hogy a mai Dékáni Tanács ülésen is beszéltek róla.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja az Orvostechnika Szakosztály
elnökeként, Izing R. Bencét posztjában.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta az Orvostechnika Szakosztály új elnökét.
Varró Gergő elmondta, hogy április 1-én HK elnöki értekezleten vesz részt.

EHK
Somogyi József beszámolt Dr. Józsa János (Építőmérnöki Kar Tudományos dékánhelyettes)
rektor úr megválasztásáról, aki a Szenátus ülésen bemutatta pályázatát. A tanári bázist és a
kutatási lehetőségeket szeretné bővíteni munkája során. Bemutatta az általa felkért rektor
helyetteseket is, azonban ők személyesen nem vettek részt az ülésen. Ezután különböző
kitüntetések felterjesztéseiről szavaztak.
Nagy Edit elmondta, hogy a Kancellária Szervezeti és Működési Szabályzatával (később
SzMSz) kapcsolatban egyeztetések zajlanak.
Somogyi József elmondta, hogy pénteken Daku Dávid (EHK elnök) egyeztetett a Barta-Eke
Gyula kancellárral. Szó volt a kari napokról.
Somogyi József beszámolt arról, hogy a HÖK alapszabály áprilisban kerül majd újra
napirendre. Április 2-ig lehet jelentkezni az Önkéntes Nap főszervezői posztjára. Hallgatói
képviselő váltások vannak kilátásban az Egyetemi Hallgatói Képviseletben. Jóvér Vivien
helyett Szűcs Krisztián lett az Építőmérnöki Kar EHK delegáltja. További változások várhatóak
a Természettudományi Karon (később TTK), a Villamosmérnöki és Informatikai Karon és a
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon is várható változás.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy a vizsga és ZH rend készülőben van.
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Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter beszámolt arról, hogy április 1-én kollégiumi monitoring értekezlet lesz, melyen
Varró Gergő helyettesíti őt. A március 29-i Kollégiumi bizottsági ülésen szó volt az egységes
kollégiumi felvételi rendszerről.

Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy március 25-én tárgyalt Varró Gergővel és Vermes
Boldizsárral az ösztöndíj kifizetésekkel kapcsolatban. A kifizetések időpontjáról még
nincsenek információk, több karnak szüksége van még hiánypótlásra.
A héten Ösztöndíj Bizottsági ülést szeretne tartana a Kari BME és a Szakmai ösztöndíjakkal
kapcsolatban.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy március 25-én Külső Szociális Bizottság ülésen vett részt, ahol az
Egységes Szociális Rendszer átalakításáról volt szó. A szociális pályázatokkal kapcsolatos
adatszolgáltatás elkészült, melyet továbbított az illetékeseknek.

Gazdasági Bizottság
Német Roland bemutatta a Slip ’15 előzetes költségvetését. A GHK eseti bizottsági ülést tartott
a témában március 30-án, Német Roland beszámolt az ott megbeszélt részletekről. Tételesen
bemutatta a szponzori támogatások mértékét és az egyes kiadások tételeit, majd ismertette a
változásokat a múlt héten bemutatott költségvetés tervezethez képest.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Slip ’15-ös módosított előzetes
költségvetését.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Ezt követően Német Roland részletesen bemutatta az KTK-ban szervezett Egészségnap
előzetes költségvetését.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja az Egészségnap előzetes
költségvetését a bemutatott formában.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Német Roland elmondta, hogy az öntevékeny körök igényléseit átnézte. Megköszönte Lukács
Virág segítségét, hogy összegyűjtötte és válaszolt a köröknek. Elmondta, hogy ezek a költések
még mindig nem kezdődhetnek meg. Folyamatosan érdeklődik a részletekről.
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Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a mai napon Rendezvény bizottsági ülést tartott. A helyszínnel
kapcsolatban elmondta, hogy a Baross Gábor Kollégium dísztermére és a K épület aulájára is
fog kérni árajánlatot. A vacsorára is kér több cégtől árajánlatot. Az előzetes költségvetést
elküldi a GHK levelezőlistájára.
A 2015-ös Gólyatábor költségvetésével kapcsolatban elmondta, hogy a szállás, utazás és
étkezési költségeken kívül milyen plusz költségek vannak. Varró Gergő elmondta, hogy április1-én beszél a velencei tábor vezetőségével. A GHK az április 7-i ülésen dönt a végleges
helyszínről.
Német Roland elmondta, hogy a Harmadoló Est vacsora tétele hiányzik a Kulturális és Szakmai
Hét költségvetéséből, amint megkapja, elhozza a végleges költségvetést.

Sport
Majláth Máté elmondta, hogy a 24 órás focibajnokság szervezése jól áll, 15 csapat jelentkezett.
Varró Gergő elmondta, hogy a gálameccset szerinte játszhatná a kari oktatói csapat. Majláth
Máté elmondta, hogy felkéri Gyurika Istvánt a csapat szervezésére. Varró Gergő elmondta,
hogy a GHK szívesen segít a rendezvény lebonyolításában.

Egyebek
Perger Dávid elmondta, hogy egy Erasmus ösztöndíjra jelentkezett hallgató az eredmény ellen
fellebbezett a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál. Március 30-án egyeztetett Mádl Katalinnal
(német nyelvű képzés egyetemi felelős) a német képzés ösztöndíjaival kapcsolatban.
Polgár Eszter a szakirány tájékoztató időpontjáról kérdezett. Szaller Ádám elmondta, hogy
utánanéz.
Antal Laura elmondta, hogy a SLIPen szeretnének ajándéktárgyakat árusítani. A MasterCard
által támogatott napon 20 órától csak Paypassos fizetésre lesz lehetőség.
Nagy Edit kérte, hogy a GHK-s projektor elvitele minden esetben kerüljön feljegyzésre.
Ülés vége: 22:24
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