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A GHK április 19-én elektronikus szavazást tartott az öntevékeny körök tavaszi féléves
igényléséről.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja az öntevékeny körök féléves
igényléseinek előzetes eredményét.
A GHK 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő elmondta, hogy aznap Dékáni Tanács ülésen vett részt, ahol szó volt az április 20i GHK által szervezett fórumról az ipari termék- és formatervező mérnök szak megmentéséért.
Palkovics László (felsőoktatásért felelős államtitkár) telefonon beszélt Varró Gergővel:
tájékoztatta, hogy a fórum sikeres volt, a szak megmarad, azonban a tantervet felül kell
vizsgálni. Varró Gergő beszámolt egy hallgató diplomatervének konzulenssel kapcsolatos
problémájáról, melyről az április 22-i tanszékvezetői értekezleten tárgyalnak. A hallgatói
zaklatás ügyében újabb egyeztetések zajlottak az ügy mihamarabbi lezárása érdekében Dr.
Bihari Péter, az egyetem két pszichológusa és két jogász munkatársa között. Varró Gergő ezt
követően ismertette az április 23-i Kari Tanács ülés napirendjeit. Végül elmondta, hogy a héten
HK elnöki ülésen is részt vesz.
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EHK
A múlt heti vezetői értekezleten szó volt a hallgatói zaklatás ügyéről. A hallgatói képviseletek
által írt zárthelyik végleges eredményeit elküldték a karoknak. A Hallgatói Kollektív Jogok
Szabályzatának változtatása később várható, a HÖK Alapszabályt jövő hétig lehet
véleményezni. Az Erasmus+ ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos szociális kérvényekhez
szükséges igazolásokat az EHK intézi.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy a Tanulmányi és Oktatási Bizottság április 19-i ülésének
beszámolóját a GHK levelezőlistájára elküldte.

PR Bizottság
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy Gépész Szakkollégium (később GSZK)
Szakosztályvezetői ülésén vett részt. Április 23-án véglegesítik az új SzMSz-üket és a
következő hét során elküldik a végleges verziót a GHK részére. Szakosztályvezetői ülést heti
rendszerességgel szeretnének tartani a jövőben.
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a balatonlellei táborban egy éjszaka ára 2310 Forint/fő
lesz. Javasolta, hogy a GHK idén is a étkezés helyett a szállás költségeit támogassa nagyobb
mértékben az előző évekhez hasonlóan. A GHK Öregbúcsúztatóját és a közösségi grillezést a
GHK levelezőlistájára megírt módon tartaná. Elmondta még, hogy a következő hét folyamán
PR Bizottság ülést szeretne tartani.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy a Külső Kollégiumi bizottsági ülésen tárgyalt anyag a TJSZ
változásokkal kapcsolatban véleményezésre került. A kollégiumi büntetőpontok rendszerének
változtatási javaslatairól is beszélt. Elmondta, hogy a kollégiumi felvételi rendszer nem
változik. A Térítési és Juttatási Szabályzatban lényegi változtatások nem lesznek. A kollégiumi
férőhelypályázattal kapcsolatosan nincsen még információja.
Nagy Edit elmondta, hogy a Vásárhelyi Pál Kollégiumban felújítás várható, de a szerződéssel
problémák akadtak.
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Ösztöndíj Bizottság
Varró Gergő elmondta, hogy a mai napon megkapta az ösztöndíjakkal kapcsolatos korrekciós
listát, ami alapján Kovalovszki Máté elkészítette a javításokat. Varró Gergő bemutatta a GHKnak a változásokat.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a tanulmányi ösztöndíj korrekciókat
a beérkezett adatok alapján az ismertetett módon.
A GHK 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot.

Gazdasági Bizottság
Kun Levente bemutatta a Gyűrű- és kitűzőavató Végzős Bál előzetes költségvetésének
módosítását.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki az ismertetett módon el tudja fogadni a Gyűrű- és
kitűzőavató Végzős Bál előzetes költségvetését.
A GHK 9-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Varró Gergő elmondta, hogy az öntevékeny köröknek elküldte az igénylések GHK által
elfogadott előzetes eredményét.
A közösségvezetői ülés április 27-én 18 órakor kezdődik.
Elmondta, hogy a SLIP ’15-tel kapcsolatban minden rendben van, a tervek szerint haladnak a
munkák.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy következő héten szeretne Rendezvény bizottsági ülést tartani.
Kérte, hogy a Gyűrű- és kitűzőavató Végzős Bál tiszteletbeli évfolyamtárs személyén
gondolkodjon a GHK és a kiválasztott személyeket meghívja a rendezvényre.

Egyebek
Varró Gergő elmondta, hogy a mai napon egyeztetett Lendvai Lászlóval (Egyetemi
Doktorandusz Képviselet elnöke) az aktuális ügyekről, és az április 23-i Kari Tanács témáiról.
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