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Elnöki beszámoló
Varró Gergő elmondta, hogy a mai napon Dékáni Tanács ülésen vett részt, ahol szó volt a
Vezetői Értekezleten tárgyalt ügyekről. Az MSc felvételi beosztások felkerültek a Kar
honlapjára. A Dékáni Hivatalt megkereste a BME MotoStudent Team, akik támogatást
szeretnének kérni egy nemzetközi versenyen való indulásukhoz. A jövő heti Dékáni Tanács
ülés várhatóan elmarad.
Szaller Ádám elmondta, hogy a zaklatással vádolt hallgató fegyelmi tárgyalása lezajlott. Itt
jelen volt több olyan oktató is, akiknek előadásán problémás eset történt. A hallgató reagált az
őt ért vádakra. A végleges döntés is megszületett. Az ügyben Szaller Ádám tovább intézkedik.

EHK
Nagy Edit elmondta, hogy a HÖK alapszabály elfogadásra került az EHK által. A HÖK
Alapszabály május 26-án a Szenátusi ülésen kerül várhatóan jóváhagyásra. A nyári kollégiumi
férőhely pályázat hamarosan, a Versenysport pályázat már kiírásra került. A Térítési és Juttatási
Szabályzat változtatása is várható. A Doktorandusz Önkormányzat tisztújítása három karon
lezajlott.
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy több hallgatónak problémája akadt az év végi tantárgyi pótlások
rendjével. Megpróbál minden ügynek utánajárni. Sok méltányossági kérelem bírálása is
megtörtént az elmúlt héten. Külső Oktatási Bizottsági ülésen szó volt arról, hogy a Tanulmányi
és Vizsga Szabályzatban több változás várható, melyekről részletesebben Perger Dávid számolt
be. A szigorlatoknak speciális felvételi rendje lesz. Május 20-án 20 órától ipari termék- és
formatervező mérnöki alapszak felülvizsgálatával kapcsolatban ülést tart.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy a Kármán Tódor Kollégiumban (később KTK) verekedés történt
május 15-én. A hallgató 8 büntetőpontot kapott. Egy hallgatóról feltételezték, hogy egyedül
lakik a szobájában a KTK-ban. A szobatársa Erasmus csereprogramon vesz részt, aki nem
jelezte a problémát, ezért felszólítást kapott. A Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati
Szabályzatát kérte, hogy mindenki véleményezze. Varró Gergő a Kármán Terasz helyzetéről
érdeklődött Németh Ádámnál, (MISZ munkatárs) de pontos információkat nem kapott még. A
KTK-ban a szerverszobák klímájával kapcsolatban intézkedések zajlanak.

Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy egy hallgató jelezte neki, hogy nem kapott még meg minden
ösztöndíjhoz szükséges adatot a külföldi félévéről. A problémát jelezni fogja május 20-án
Vermes Boldizsárnak (HSZI munkatárs).
Varró Gergő bemutatta a GHK Közéleti ösztöndíj javaslatát áprilisra vonatkozóan.
Varró Gergő bemutatta a GHK Közéleti ösztöndíj javaslatát májusra vonatkozóan.
Javasolta, hogy a SLIP három főszervezője is jutalmazva legyen a GHK Közéleti ösztöndíj
keretén belül, és az utómunkálatok teljesülése esetén kerüljön kifizetésre a jutalom második
részlete.
Varró Gergő bemutatta a SLIP szervezők részletes beszámolóját az elvégzett munkáról.
Dobó Diána kérte, hogy az összes Ceremónia bizottsági tag írjon beszámolót a SLIP-pel
kapcsolatos munkáról, melyet a szervezők fognak értékelni.
Dobó Diána és Antal Laura elhagyták a termet. (21:46)
Ezt követően a GHK a SLIP szervezők jutalmazásáról beszélt.
Dobó Diána és Antal Laura visszajöttek a terembe. (21:59)
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Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a SLIP főszervezők áprilisban, a
GHK Közéleti ösztöndíjra beérkezett pályázatainak végleges eredményét.
A GHK 12-0-1 arányban támogatta a javaslatot.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a GHK Közéleti ösztöndíjra egyéb
áprilisban beérkezett pályázatok végleges eredményét.
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a GHK Közéleti ösztöndíjra
májusban beérkezett pályázatok végleges eredményét.
A GHK 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy május 18-án Szociális bizottsági ülést tartott. Szó volt arról, hogy a
felsőbb éves hallgatók szociális pályázatának elbírálása a kollégiumi férőhelyek pályázatokhoz,
várhatóan papír alapon fog zajlani. A BSc gólyák szociális pályázatának bírálásáról is beszélt,
itt segítségként kérni fogja a Gólyatanácsból és a Közéleti Műhelyből érdeklődő hallgatókat is.
A pályázatok pontozási rendszerére változást nem javasoltak, azonban az igazolás listában
változás várható. Az Erasmus+ pályázatokhoz minden igazolást kiállított az EHK, melyeket a
hallgatók átvettek.

Gazdasági Bizottság
Német Roland elmondta, hogy újra folytatja a Gazdasági Bizottsággal kapcsolatos teendőit.
Megköszönte Varró Gergő munkáját, amit átvállalt helyette az elmúlt időszakban.
A Bassment fellépőt hívna záró rendezvényükre és egy keverőt is szeretnének bérelni. Német
Roland javasolta, hogy a tavaly megszavazott, de végül teljesen el nem költött összeggel
támogassa a GHK a rendezvényt, azonban ebből levonná az akkor elköltött összeget. A
rendezvény támogatásának összegére két javaslat érkezett.
Érkezett szavazatok száma
0
13

Javaslatok
1. javaslat: 40000 Ft
2. javaslat: 50000 Ft

PR Bizottság
Perjési Péter javasolta, hogy a GHK kérdőívet a GHK idén is töltesse ki a hallgatókkal. Varró
Gergő elmondta még, hogy a közösségi grillezés időpontja május 9.
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Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy pénteken lezajlott a Gyűrű- és kitűzőavató Végzős Bál. Minden
rendben ment. A költségvetést Német Rolanddal közösen hamarosan elkészíti. Dobó Diána
elmondta észrevételeit a zenekarral kapcsolatban.
Varró Gergő elmondta, hogy május 18-án egyeztetett a Gólyatáborral kapcsolatban a velencei
táborral. Találkozott a helyi iskolaigazgatóval és a polgármesterrel is. Varró Gergő beszámolt
a tavalyi évi tapasztalatokról és előre tisztázták a körülményeket. A Gólyatábor időpontja
augusztus 21-24 lesz.
Kun Levente elmondta, hogy a Gólyahajó helyszínének kapcsolattartójával beszélt. Javasolta,
hogy a rendezvény a regisztrációs héten legyen és időpontot csak a végleges döntés esetén tud
foglalni. Varró Gergő kérte, hogy ennek megvitatására hívjon össze Rendezvény Bizottsági
ülést.

Egyebek
Német Roland az ügyelettel kapcsolatban elmondta észrevételeit, majd elmondta a GHK
2014/15/2. féléves munkájáról alkotott véleményét.
Dobó Diána bejelentette, hogy lemond GHK mandátumáról. Megköszönte az együttműködést
és sikeres munkát kívánt a GHK-nak a későbbiekben.
Nagy Edit szeretne a GHK-nak csapatépítő programot szervezni a Gólyatanács és Közéleti
Műhely tagok megismerése érdekében.
Ülés vége: 22:42
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