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Vendégünk volt a Design Szakosztály új vezetője Czeróczki Bettina, aki elmondta, hogy
kitűzték a szakosztály újabb céljait, szeretnék újraindítani a kört, ehhez a GSZK-tól is sok
segítséget kapnak. Rövidtávon egy biztos, kemény magot szeretnének létrehozni illetve már
elkezdődtek az előadások szervezései.
Megérkezett Antal Laura, Berta Katalin, Varró Gergő.
Hosszú távon más szakosztályokkal szeretnének együttműködni. A Shell Eco-marathonnal
kapcsolatban megkeresték már őket.
Kun Levente a taglétszámról kérdezett. Czeróczki Bettina elmondta, hogy jelenleg 10-15
aktív tagjuk van és vannak olyan projektek, melyben már részt is vesznek.
Szipka Károly megkérdezte a hosszú távú céljait. Czeróczki Bettina elmondta, hogy a BSc
végéig szeretne aktívan részt venni a szakosztály munkájában és az utánpótlásra is hangsúlyt
fektetni.
Vígh Miklós megköszönte a jelenlétet és sok sikert kívánt.
Megérkezett Horicsányi Krisztina és Kapu Tibor.
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Vígh Miklós elmondta, hogy Majláth Ákos, a Terméktervező Öntevékeny Kör vezetője
(TÖK),
megkereste
a
kör
igénylésével
kapcsolatban.
Nyomtatási
illetve
rendezvénytámogatást igényeltek, amelyet a Design Szakosztály használhatna fel, mivel a
TÖK az előbb említett Szakosztályba olvad be.
Ezután szó esett a Design Szakosztály korábbi támogatásairól. Antal Laura a
kapcsolattartásról kérdezte. Vígh Miklós elmondta, hogy lesz kapcsolattartó.
Antal Laura kérte, hogy a szakosztály főként géptervezőknek szóljon. Kun Levente
elmondta, hogy egyelőre nem kéne beleszólni a munkájukba és az összetételbe. Vígh Miklós
elmondta, hogy ők a terméktervezést műszaki oldalról közelítenék meg.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Czeróczki Bettina a Design
Szakosztály vezetője legyen.
A GHK 15-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Vígh Miklós a Design Szakosztály SzMSz-éről beszélt, melyből újat kell készíteniük.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a TÖK által megigényelt
összeget a Design Szakosztállyal közösen felhasználják a félév során.
A GHK 15-0-0 arányban támogatta a javaslatot.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki szívesen vállalná a körrel a kapcsolattartó szerepét.
Kapu Tibor jelentkezett a feladatra.

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós elmondta, hogy a mai dékáni tanácson a Magyar Akkreditációs Bizottság
intézmény előlátogatásáról volt szó, mely március 28-án várható. Ezt követően április első
hetében lesz a tényleges látogatás. Elmondta, hogy egy Paks 2 tárgycsomag készül, amely
tárgyakat teljesítő hallgatók igazolást kapnak arról, hogy ők elvégeztek atomenergiával
kapcsolatos tárgyakat. A Differenciálegyenletek Tanszék megkereste Dr. Bihari Pétert, hogy
a Matematika A2 keresztfélévi előadásait a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar számára
tartott Matematika A2 tárggyal közösen tartanák. Dr. Bihari Péter elmondta, hogy ezt olyan
feltételekkel tehetnék, ha a Gépészmérnöki Kar hallgatóinak a Gépészmérnöki Karnak oktató
tanárok tartanák az előadást.
Elmondta még, hogy Dr. Beran Ferenc mérnöki etika előadásán alacsony volt a hallgatói
létszám, de összességében számos érdeklődő megjelent. Téma volt még a kari költségvetés is,
illetve egy stratégiai keret létrehozása. Ez egy nem használt terem felújítására lenne a D
épület 6. emeletén vagy másik opció a jegyzetírási program elindítása lenne. Március 25-én
nem lesz Dékáni Tanács ülés.
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Gólyatábor
Vígh Miklós elmondta, hogy március 17-én volt egy ülés a témával kapcsolatban. A GHK
levelező listáján leírtak alapján a módosítás elkészült, a végleges szöveget a GHK
megtekintette. Berta Katalin javasolta, hogy az első vagy második foglalkozáson az egyes
jelentkezőkkel a feltételeket és szankciókat tartalmazó ívet íratna alá. Német Roland arról
kérdezett, hogy mi van olyankor, ha valaki mindkettő pozícióra jelentkezik. Vígh Miklós
elmondta, hogy az első jelentkezés az érvényes ilyenkor. Sinkovics Bálint a jutalmazásról
kérdezett. Kun Levente elmondta, hogy közösségi pont jár érte. Antal Laura kérte, hogy ez
kerüljön bele a kiírásba. Kun Levente elmondta, hogy a jelentkezési oldalon a kollégiummal
kapcsolatos kitételek és a linkek frissülnek.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a feltételekkel a kiírást és a
jelentkezési felületet.
A GHK 14-0-1 arányban támogatta a javaslatot.
Szipka Károly elmondta, hogy a Senior Gárda által az Egyetemi Hallgatói Képviseletnek
(Később EHK) benyújtott fellebbezésnek nem volt rossz visszhangja. Több karról biztatást
kapott a GHK, illetve többen jelezték, hogy segítséget nyújtanának saját tapasztalataikkal,
észrevételeikkel a GHK-nak.

EHK
Somogyi József elmondta, hogy az EHK ülésen vendégük volt Rémai Zsolt (Kollégiumok
Osztály igazgatója), aki a 2013/14-es Kollégiumok Osztály (később KO) költségvetését
mutatta be. A PPP-s tételek nincsenek továbbra sem a költségvetésben, a KO-nak mindig
egyéb keretekből kell a meg nem kapott állami támogatást pótolni. Varró Gergő a kollégiumi
díj emelésről kérdezett. Somogyi József elmondta, hogy a jogi korlátok miatt ezek az
összeghatárok már nagyon feszegetve vannak jelenleg is, tovább a jogszabályi keretek miatt
nem nagyon emelhetó. A kormányrendelet módosításra szeretnének lehetőséget. Továbbá
vendégük volt még Szabó Imre (Diákközpont igazgató), aki a rosszul kiszámolt normatívával
kapcsolatban adott tájékoztatást. Ennek legfőbb indoka a Diákközpont és a Központi
Tanulmányi Hivatal közötti kommunikációjába csúszott hiba. A normatívából a különbözetet
vissza kell szolgáltatn. A kari költségvetések minden karról rendben megérkeztek. Szó volt
még az EHK továbbképző hétvégéről is.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy múlt héten volt kollégiumi mentori ülésen, ahol az április 10-i
Egészségnapról volt szó. A Kármán Tódor Kollégium könyvtárával kapcsolatos ügyeket
személyesen egyezteti. Problémák adódtak a kollégiumi kiköltözésekkel, cserékkel
kapcsolatban. A Kármán Tódor Kollégiumban férőhely visszamondások is várhatóak.
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Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy a vizsgarend elkészítésében résztvevőknek köszöni a munkát,
azonban hiányosságok akadtak egyes tanszékek részéről. Vígh Miklós elmondta, hogy
március 14-én Dr. Bihari Péterrel kérvényeket bíráltak.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy ma volt Külső Szociális Bizottsági ülésen, ahol egy nem saját
hibás, nem jogos fellebbezésről volt szó a Gépészmérnöki Karon.

PR Bizottság
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a nyílt GHK ülés a 10. héten, és Tanulmányi és Oktatási
Bizottsági nyílt ülés a 12. héten lesz. Március 19-én PR bizottsági ülést tart 19:00-tól.
Szeretne még egy PR bizottsági ülést tartani, előreláthatólag a 9. oktatási héten a PR
kiadvánnyal kapcsolatban.

Gazdasági Bizottság
Berta Katalin elmondta, hogy a B-terv egy helységet szeretne kérni az eszközeiknek. Erre a
GHK üres szekrényeket tud biztosítani a kollégiumban.

Ösztöndíj Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta, hogy Ösztöndíj bizottsági ülést szeretne tartani a hét folyamán.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy a Gyűrűavató bál időpontja május 16. Szeretne egy Rendezvény
bizottsági ülést tartani. Javasolta a Harmadoló esti pólók árusítását GHK ügyeleti időben
1.000 forintos áron.

Egyebek
Német Roland elmondta, hogy Gépészhíreket szeretne március 19-én küldeni. Kérte, hogy aki
bármit szeretne ebben megjelentetni, az küldje el neki.
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a Kármán Tódor Kollégiumban,
konyhaszekrényekhez a kulcsfelvétel kauciója a Mentoroknak is fizetésköteles.

a

Szipka Károly elmondta, hogy az OVH kitöltők listája elérhető nála. Kérte, hogy a sorsolást a
GHK minél hamarabb végezze el, és készüljön el a nyertesek listája is.
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Vígh Miklós beszámolt az EHK továbbképző hétvége szekcióiról és a jelentkezésekről.
Ülés vége: 21:48
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Majláth Máté Lajos
jegyzőkönyvvezető
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Vígh Miklós
elnök
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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