
 
 

2013.06.11. 
emlékeztető 

 
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb 
 Gépészmérnöki Kar  1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.  
 Gépészkari Hallgatói Képviselet  e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu 

 

-1- 

 

 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura x     

Berta Katalin x     

Kovalovszki Máté x     

Kun Levente Alex x     

Majláth Máté x     

Mátics Zoltán x     

Nagy Ágnes x     

Nagy Edit x     

Perjési Péter x     

Rácz Virág x     

Somogyi József x     

Szabó Balázs x     

Szaller Ádám x     

Szipka Károly x     

Varró Gergő x     

Vígh Miklós x     

Dátum: 2013. június 11. Oldalszám:  

 

Kezdés: 20:15 

Vendégünk volt a Gólyatanács négy tagja Sinkovics Bálint, Szigeti Milán, Német Roland és 

Horicsányi Krisztina. Továbbá vendégünk volt a Mentor Gárda vezetője Csőke Gergely, aki 

beszámolt az elmúlt évi munkásságukról, elmondta az általuk szervezett programokat és az 

elért eredményeiket is. Sikerült elkészíteniük az elektronikus terem- és helyiségfoglalást, a 

Mentor Gárda honlapját és jelenleg zajlik a kultúrfal elkészítése is. A jövőben szeretne 

elkészíteni egy olyan dokumentumot, amely a későbbi tagok munkáját segítené elő. Végül 

elmondta a jelenlegi tagokról alkotott véleményét és az utánpótlásról is beszélt.  

Kakasi Zoltánról elmondta, hogy mivel több öntevékeny kör aktív tagja volt, vele könnyű a 

közös munka. Bajcsy Áronról elmondta, hogy mindig elsők között jelentkezett, és bármilyen 

feladat volt, rá mindig számíthatott. Juhász Zoltánról elmondta, hogy az egyik kiemelkedő 

tag, hiszen ő felelt az informatikai fejlesztésekért. 

Hozzátette, hogy ha bármi olyan munka van, amiben segíteni tudnak, szívesen vállalják. 

Csőke Gergely elhagyta a termet. 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós elmondta, hogy hét darab pályázat érkezett be, melyből egy a vezetői mentori 

posztra szól. A mai napon a GHK meghallgatást tartott, ahol a pályázók bemutatkozhattak. 

Szabó Balázs több személyes kérdést tett fel nekik, mely alapján elkészítette az értékelését és 

elmondta a véleményét a jelöltekről. Véleménye szerint Juhász Zoltán tényleg nagyon sokat 

tud hozzátenni a Mentor Gárda munkájához. Vígh Miklós elmondta, hogy Kakasi Zoltán és 
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Juhász Zoltán mindig rendet tudtak tartani és a kollégiumi fegyelmi tárgyalásokon is mindig 

helytálltak. Perjési Péter elmondta, hogy neki is tudtak segíteni a problémás kollégiumi 

ügyekben. 

Vígh Miklós ismertette a szavazás menetét. 

A GHK titkos szavazást tartott a jelöltekről.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy Csőke Gergely legyen a 

vezető mentor? 

Második kérése az volt, hogy mindenki legfeljebb négy jelölt nevét írja fel a kiosztott üres 

szavazólapokra. 

A vezetői mentori posztra a GHK Csőke Gergelyt 13-0-2 arányban támogatta. 

A mentorjelöltek neve és a kapott szavazatok a következőek: 

Bajcsy Áron - 5 

Dombi Szilárd - 3 

Farkas Nikoletta - 8 

Juhász Zoltán - 15 

Kakasi Zoltán - 12 

Turcsán Tamás - 14 

A GHK a négy legtöbb szavazatot kapott jelöltet javasolja az EHK-nak. 

Szipka Károly ma volt Dékáni Tanácson, ahol Vígh Miklóst helyettesítette. Elmondta, hogy 

azok a hallgatók, akik az árvíz miatt nem tudtak vizsgázni, a megfelelő igazolás bemutatása 

mellett tudnak menni vizsgázni. A Kari fórum összegzését is elmondta, ez a vélemény lesz az 

irányadó a szakbizottságok számára. A Dékáni Tanácson szó volt még arról, hogy Dr. 

Korondi Péter szeretné, ha a Rendszertechnika nevű tárgy több kreditet érne. Elmondta, hogy 

az MSc képézés felvételi vizsgái már zajlanak. Ünnepi Kari tanács lesz pénteken. A hallgatói 

kintlevőségekben a Gépészmérnöki Kar áll a legjobban. A G csarnok felújítása jó ütemben 

zajlik. A tanszékvezetők megköszönték Vígh Miklós árvízi segítségnyújtó levelét. 

Vígh Miklós elmondta, hogy a Vásárhelyi Pál Kollégiumban is van egy mentor helyünk, erről 

Perjési Péter bővebben beszélt. A helyre azonban gépész karos hallgatók nem adtak be 

pályázatot, így azt javasoljuk, ne válasszunk az adott helyre mentort. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy a jelenlegi körülmények közt 

ne válasszunk mentort a Vásárhelyi Pál Kollégiumba? 
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A GHK 14-1-0 arányban döntött. 

EHK 

Szipka Károly elmondta, hogy az árvíz miatti utólagos vizsga lehetőségéről volt szó és 

elindult a szervezkedés, hogy a műegyetemisták tudjanak önkéntes munkát végezni. Téma 

volt a Szenátusi előterjesztések és a TVSz, TJSz, OHV, fegyelmi szabályzat változásai is. A 

HK Elnöki értekezleten az Építőmérnöki Kar és a Természettudományi Kar számolt be a HK 

működésről. Ez után az el nem költött kari sport és kultúr keretről volt szó. 

Berta Katalin elmondta, hogy több probléma volt a különböző egyetemi irodák és a GHK 

kommunikációja között, amely miatt csúszások adódtak. Ezután a sport és kultúr költségvetés 

második körös igényléseiről esett szó. Szipka Károly elmondta a keretről szóló igénylés 

beszámolójának leadási határidejét. Somogyi József elmondta, hogy a 2%-os nyári kollégiumi 

férőhelyekkel kapcsolatban minden kar a megpályázott férőhelyeken felül öt helyet kapott, 

mely a Gépészmérnöki Kar esetén 19 helyet jelent összesen. A Szociális Bizottságban 

átbeszélték a feladatokat. A következő szociális támogatásra pályázás már lehet, hogy az új 

rendszerben fog zajlani. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta a múlt heti Gazdasági bizottsági ülésen felvetődött kérdésekre a 

válaszokat. Elmondta, hogy megkapta a Slip 2012 bevételeiről szóló elszámolást is, mely már 

véglegesnek tekinthető. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente elmondta, hogy a szponzori levelet megírta, ezt különböző cégeknek szeretné 

elküldeni. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter beszélt a nyári szobafoglalásról, majd a Diplomatervezés 2 tárgyról. Elmondta, 

hogy ez kreditet ér, de a hallgatók jegyet nem kapnak rá. 

Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a Diplomatervezés 2-vel 

kapcsolatban a tanszékektől kérjünk értékelést, hogy az milyen jegynek felel meg? 

A GHK 15-0-0 arányban döntött. 

Ezek után bemutatta az Old’s Club klímájára beérkezett árajánlatot. A szerződés felügyelője 

Perjési Péter lesz. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a bemutatott árajánlat 

alapján a Kollégiumok Osztály elkezdje a munkálatokat? 
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A GHK 15-0-0 arányban döntött. 

Perjési Péter elmondta, hogy a külföldről érkező hallgatók hamarabb érkeznek, mint ahogy a 

kollégiumi kiköltözés lezajlik és ezzel még probléma lehet a későbbiekben. Ha a Kollégiumok 

Osztály a hallgatókat rá tudja venni az idő előtti kiköltözésre, akkor ezzel nincs a GHK-nak 

ellenvetése. Somogyi József hozzátette, hogy a HKT Mentorok a nyáron a Kármán Tódor 

Kollégiumban fognak lakni. 

PR Bizottság 

Rácz Virág elmondta, hogy pénteken este 6-tól lesz a közösségi grillezés, melynek 

előkészítése csütörtök este 7-től fog zajlani. Szombati délután 4-től lesz a GHK öregtalálkozó, 

és a GHK öregbúcsúztató június 22-én délután 4-kor. 

Varró Gergő elküldte a végleges GHK kérdőívet. Ez hamarosan felkerül a GHK honlapjára 

is. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Vígh Miklós elmondta, hogy van két Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ügy. Az egyik egy 

utólagos passzív félév kérelem, a másik egy utólagos tárgyleadás. 

Sport 

Vígh Miklós elmondta, hogy a Sportszakosztály vezetőségében várhatóan váltás lesz a 

következő félévtől. 

Egyebek 

Rácz Virág elmondta, hogy a Gépész Szakkollégium megnyerte az EFOTT Civil faluban a 

megpályázott támogatást, amellyel a BME-s standnál különféle játékos feladatokat 

szervezhetnek. 

Vígh Miklós megköszönte a számítógép tartók elkészítését a Gólyatanácsosoknak. Továbbá a 

GHK a nyár folyamán továbbra is ügyeletet tart a megszokott keddi időpontban (19:00-

20:00).  

Ülés vége: 22:47 

  ....................................   ....................................  

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós 
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