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Ülés kezdete: 20:20
Vendégünk volt Korom Dávid és Sebők Péter.
Varró Gergő köszöntötte a vendégeket, majd bemutatta a GHK által alapított Gépész
Közösségért-díj elnyerésének feltételeit. Megköszönte a díjazottak a korábbi félévekben
végzett munkájukat és gratulált nekik.
Díjazott volt még Tóth Lajos Balázs, aki nem tudott megjelenni, így későbbi időpontban kapja
meg a díját.
A vendégek elhagyták a termet. 20:32

Elnöki beszámoló
Varró Gergő elmondta, hogy a mai napon nem volt Dékáni Tanács ülés. Június 21-én a GHK
ülést tartott a kari öntevékeny körök előzetes pontozásáról. Június 22-én lezajlott a
közösségvezetői ülés, ahol az öntevékeny körök vezetőivel a GHK képviselői átbeszélték és
kialakították a javasolt pontozást. Idén az öntevékeny körök előre elkészítették pontozásukat a
közösségvezetői ülésre. Ezt követően Varró Gergő bemutatta az így kialakult sorrendet.
Megérkezett Antal Laura. 20:25
A sorrend a körök által elfogadott változattal megegyezik, azonban a pontok kiosztásának
arányán változtatva lett.
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Ezután a GHK bővebben beszélt a közösségvezetői ülésen kialakult sorrendről.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az öntevékeny körök féléves
munkájának értékelését, mely a közösségi alapon történő kollégiumi férőhely pályázatokhoz
felhasználható és az őszi Közösségi ösztöndíj kiosztásának alapját fogja képezni.
A GHK 8-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

EHK
Nagy Edit beszámolt az június 18-i EHK ülésről. A HÖK Alapszabály a jövő heti szenátusi
ülésen még nem kerül napirendre. Az őszi féléves kollégiumi mentori pályázatok kiírása a
Kancellária miatt csúszik. Gondok akadtak az EHK és a HSZI közötti kommunikációban. A
kollégiumi internet szerződések december 31-ig meghosszabbításra kerültek.
A szociális pályázatokhoz szükséges igazolások listája módosítva lesz. A fejlesztő céggel az
Egységes Szociális Rendszer fejlesztésére vonatkozó szerződés nem lesz megújítva, a létező
hibákat azonban kijavítják.
A Villamosmérnöki és Informatikai Kar Szervezeti és Működési Szabályzata módosítva lesz a
következő félévben. Az EHK új Szenátus bizottsági tagot választott.

Kollégiumi Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy a kollégiumi költözési időpontra jelentkezés elkezdődött.
Egy hallgató jelezte, hogy előző félévben kollégiumi férőhelyet kapott közösségi alapon, de a
Korrigált Kredit Indexe (később: KKI) nem érte el az 1,0-s átlagot. Ugyanez a problémája
adódott, ismét családi okok miatt. A GHK megegyezett, hogy a hallgató körülményeit
megvizsgálja.
Egy másik hallgató is jelezte, hogy a félév során több családi és egészségügyi problémája akadt.
A KKI-je nem sikerült rosszul, a kérése, hogy a Kármán Tódor Kollégiumban maradhasson.
Az őszi kollégiumi férőhely osztásról a GHK jövő heti ülésén tárgyal.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy a szociális pályázatok leadása a kollégiumi férőhely pályázatokhoz
véget ért. A Térítési és Juttatási Szabályzattal kapcsolatos változtatási javaslatokat elküldte a
GHK levelezőlistájára.

Gazdasági Bizottság
Német Roland elmondta, hogy a Külső Gazdasági Bizottság kommunikációjával problémák
akadtak.
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PR Bizottság
Perger Dávid elmondta, hogy a Gépész Szakkollégium (később: GSZK) szakosztály vezetői
ülésén vett részt. Sok álláshirdetés érkezik hozzájuk, gépészmérnök hallgatóknak ezeket
valamilyen formában terjesztenék. A szakosztályok programjairól is szó volt. Nyílt hetet
szerveznének. Kérték, hogy a szakkollégiumi együttlakás lehetőségét a GHK biztosítsa nekik.
A rendezvényeken történő megjelenésükről is szó volt, több helyen is képviseltetnék magukat.
A felvételi rendszerükről is beszéltek. A szakosztályok a pontozási rendszerüket egyesítenék.
Ipari kapcsolatok kialakításáról is szó esett. Egységes kiadványt készítenének a
szakosztályokról, a szakmai támogatások miatt. A cégekhez a GSZK vezetősége és a GHK
képviselői mennének el közösen tárgyalni.
A KTK tornatermi eredményjelző elkészítése 5 szakosztályon múlik. A projekt befejezését
augusztus közepére ígérték.
Perger Dávid és Varró Gergő intézi a balatonlellei GHK tábor ügyeit.
Perger Dávid vállalta a szponzorok felkeresését a kari Gólyatáborhoz.

Rendezvény Bizottság
Varró Gergő elmondta, hogy múlt héten a tankörvezetőkkel és a Külső Rendezvény Bizottság
tagjaival Velencére utaztak. Bejárták a gólyatábori helyszínt, egyeztettek a tábor vezetőivel és
önkéntes munkában virágot ültettek a város különböző pontjain. Német Roland elmondta, hogy
intézi a gólyatábor helyszínének előleg kifizetését a jövő hét során.

Egyebek
Perjési Péter elmondta, hogy a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet újságcikket jelentetne
meg a gólyáknak szóló KÁTÉ kiadványban. A KTK-ban nagyon sok videó felvételt kér
kimentésre a Mentor Gárda. Megkéri Juhász Zoltánt (főmentor), hogy járjon utána az ügynek.
Gulácsi Balázs megkérdezte, hogy a körök pontozását nem lehetne-e online felületen intézni.
Varró Gergő elmondta, hogy jó ötletnek tartja, Gulácsi Balázs vállalta a projekt elkészítését.
Ülés vége: 22:09
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