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Varró Gergő kérte, hogy a GHK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív
hallgatói jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán.
Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói
jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán.
Varró Gergő köszöntötte a vendégeket, akik a Gépészkari Közösségért díj átvétele okán
jelentek meg. Megköszönte a több éves, a hallgatókért végzett munkát, majd átnyújtotta a díjat
igazoló oklevelet.

Elnöki beszámoló
Varró Gergő beszámolt a Dékáni Tanácson elhangzottakról:




Véleményezésre került a Gép- és Terméktervezés Tanszék tanszékvezetői pályázata.
Pályázatkezelési szabályzat fog készülni, amelyre a közeljövőben bizottság fog
alakulni.
Egyetemi Központi Beszerzési csoport áll fel szeptembertől.
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A Gépészmérnöki Kar alap- és mesterszakjainak arculattervezését célzó pályázat
meghirdetésre került.
Együttműködési megállapodás készül a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai
Szövetségével, amelynek keretein belül szakmérnök képzés folyna a karon.
Tájékoztató fórum került megrendezésre a doktori képzésekről múlt héten, amelyet a
kari vezetés pozitívan értékelt.

Varró Gergő elmondta továbbá az alábbiakat:




Megbeszélésen volt a Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozatának, illetve az
Energetikai Szakkollégiumnak a vezetésével a közeljövőben megrendezésre kerülő
specializációválasztási fórummal kapcsolatban. A megbeszélésen megegyeztek abban,
hogy idén az Energetikai Szakkollégium rendezi az energetikai mérnök BSc
specializációival kapcsolatos tájékoztató rendezvényt.
A kari hallgatói képviseletek elnökei, illetve Daku Dávid EHK elnök részt vettek egy
önkormányzati rendezvényen, amelynek témája a kerületi ifjúsági koncepció kialakítása
volt.

EHK
Kun Levente Alex beszámolt az előző heti EHK ülésen elhangzottakról:






Tárgyalások folynak a BME Copy Fénymásolószalon és Nyomda jövőjéről.
Egyezmény született arról, hogy a Műhely újságban a Műegyetemi Iskolaszövetkezet
50%-os kedvezménnyel hirdethet a jövőben.
Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár a jövőben digitalizálni, illetve
archiválni fogja a kari lapokat.
A Pro Juventute díjra a kari hallgatói képviseletek részéről négy előterjesztés érkezett.
Formálódik a kollégiumi edzőtermek bérletértékesítési koncepciója:
o A hallgatóknak bérletvásárlásra a Sportközpontban lesz lehetőségük, ahol
készpénzben tudnak majd fizetni a bérletekért.
o Az eddig kizárólag a Kármán Tódor Kollégium konditermével kapcsolatos
ügyintézésre fejlesztett online felület lesz kiterjesztve egyetemi szintre.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Perger Dávid elmondta a következőket:




Elkészült az új Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tervezetének következő része,
amelynek véleményezése folyamatban van.
Több tanszék még mindig nem küldte el a vizsgarend elkészítéséhez szükséges
adatokat, ezt jelezte Dr. Bihari Péter oktatási dékánhelyettesnek.
A Gép és Terméktervezés Tanszék a vizsgahelyek számának csökkentését kérte
Gépelemek tantárgyból, ezzel kapcsolatban a minden félévben felmerülő hallgatói
panaszok miatt egyeztetni fog Dr. Grőb Péterrel, a tanszék oktatási felelősével.
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Kollégium Bizottság
Kovalovszki Máté elmondta a következőket:






Szükséges a Kármán Tódor Kollégiumban (a továbbiakban: KTK) található
whiteboardok és parafatáblák állapotának felmérése, amely alapján az amortizálódottak
cseréje várható.
Újabb szeméttároló konténerek kihelyezése szükséges a KTK alagsorába.
Nyáron várható a kollégiumok nagyfokú kihasználtsága külső igények, illetve adott
szintek esedékes újrafestése miatt.
Elfogytak a hallgatók a kollégiumot igénylő gépészkari hallgatókat tartalmazó
várólistán.
Külső Kollégiumi Bizottság ülésen vett részt, amelyen az alábbi témák tárgyalása
történt:
o A tervek szerint a 2016. tavaszi félév végi költözési időpontok a
következőféleképpen alakulnának:
 Június 28.: kiköltözés
 Június 29.: átköltözés
 Június 30.: beköltözés
o A kollégiumi lakhatási díj befizetésének határideje ki lesz tolva, mivel több
panasz is érkezett a rövid határidőkre.
o Folyamatban van a hallgatók által szolgáltatott adatok hitelesítése.
o Megrendezésre került a KOLIKON konferencia, amelyen főleg az országosan
kevés rendelkezésre álló férőhelyről volt szó.
o A TJSZ 1. számú melléklete a tervek szerint át lesz alakítva, hogy a kollégiumi
lakhatási díjak ne konkrét összegekben, hanem a mindenkori hallgatói
normatíva adott százalékaiban legyenek meghatározva.
o Várhatóan a kollégiumi termekkel kapcsolatos foglalási ügyintézést a
közeljövőben már a KEFIR felületén keresztül lehet majd intézni.

Gazdasági Bizottság
Varró Gergő elmondta, hogy megkeresés érkezett az Áramlástan Szakosztálytól, amelyben
kérik a Képviseletet, hogy a megrendezésre kerülő előadásukat támogassuk a Kármán Tódor
Kollégium aulájának leválasztásának biztosításával.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki támogatja a leválasztás biztosítását.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a pályázatokat.
Nagy Edit kérte, hogy a kari öntevékeny körök általános tájékoztatására a Képviselet fektessen
nagyobb hangsúlyt a változó gazdasági helyzetben. Varró Gergő elmondta, hogy
közösségvezetői ülést szándékozik tartani az elkövetkező hetekben, amelyen ismertetné a
jelenlegi kereteket az illetékesekkel.
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Rendezvény Bizottság
Polgár Eszter elmondta, hogy műsorvezetői pályázatot kíván kiírni a Gépészkari Napok (a
továbbiakban: SLIP) levezénylésének elősegítése miatt. Az elkészült pályázat kivetítésre,
tartalma ismertetésre került.
Varró Gergő megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a SLIP műsorvezetői pályázat
kiírását.
A GHK 14-0-0 arányban támogatta a pályázat kiírását.
Polgár Eszter beszámolt a szervezés alatt lévő rendezvények állásáról.






Újabb szponzorok bevonása történt meg a SLIP finanszírozásához.
Egyeztetések történek a Műegyetemi Hallgatói Szolgáltatói Kft.-vel:
o A rendezvény péntek esti programját az Old’s Club biztosítja.
o Orbán Balázs, a szervező cég képviselője javasolja, hogy egy nap csak egy
fizetett fellépő legyen.
A bérletek ára 2000 Ft lesz, a napijegyek 800 Ft-ba kerülnek majd, a keddi napon
viszont ingyenes lesz a belépés. A csapattagok kedvezményes áron, 1000 Ft-ért
juthatnak majd bérlethez.
A Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bálra a tavalyinál olcsóbb ajánlat érkezett a
hagyományos korsók elkészítésére.

PR Bizottság
Szikszai Fanni elmondta, hogy jövő héten közös csapatépítő rendezvény lesz a Kari
Rendezvény Bizottsággal és a Gólyatanács tagjaival. Megkérte a jelenlévőket, hogy
igyekezzenek szabaddá tenni magukat csütörtök estére.
Nagy Edit jelezte, hogy a közeljövőben esedékes lesz a személyekre lebontott, az elvégzett
munkát bemutató statisztikák elkészítése.

Sport
Csernák Attila elmondta, hogy az EHK egyetemi futóversenyt szervez, amelynek várható
időpontja május 21. Folyamatban van emellett a Gépész Sport Szakosztállyal a 24 órás
focibajnokság megszervezése, amelynek promóciós munkálatai, illetve a csapatok
jelentkeztetése várhatóan a jövő héten indulnak el.
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Egyebek
Rózsavölgyi Gréta elmondta, hogy szükséges a nagyobb érdeklődés felkeltése miatt a GHK
Instagram összekötése a képviselet Facebook oldalával.
Ülés vége: 22:20
Következő ülés várható időpontja: 2016. április 12. (kedd)
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