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Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura x     

Berta Katalin x     

Dobó Diána x     

Horicsányi Krisztina x     

Kapu Tibor x     

Kovalovszki Máté x     

Kun Levente Alex x     

Lukács Virág x     

Majláth Máté x     

Mátics Zoltán x     

Nagy Edit x     

Német Roland x     

Perjési Péter x     

Sinkovics Bálint x     

Somogyi József x     

Szaller Ádám x     

Szipka Károly x   

 

 

Vámi Soma x     

Vígh Miklós x     

Dátum: 2014. február 18. Oldalszám: 12 

 

Kezdés: 20:18 

Vendégünk volt a Bassment új vezetője Horváth Balázs, aki ebben a félévben vette át a 

vezetői posztot. Elmondta, hogy csapatépítésre és sportprogramokra fektetne hangsúlyt a 

jövőben, illetve a kör és a kar közt jobb kapcsolatot szeretne kialakítani. Minden páratlan hét 

csütörtökén fognak rendezvényt szervezni. Perjési Péter elmondta, hogy egy hallgató 

panaszkodott a rendezvényeik hangereje miatt és kérte, hogy erre figyeljenek. Vígh Miklós 

kérte, hogy ne tegyenek be plusz hangtechnikai eszközöket a rendezvényeikre. 

Továbbá vendégünk volt a Gépész Sportszakosztály új vezetője Fábián Gábor, aki elmondta, 

hogy nem volt túl sok információja a korábbi problémákról, ami a megelőző körök 

megszüntetéséhez vezetett, ő az új Sport Szakosztályban volt csak tag. Sok segítséget kapott 

már a korábbi vezetőktől. Ismertette az elmúlt két félévi tevékenységüket, illetve jövőbeli 

terveiket. Perjési Péter kérte a biciklitároló beléptető rendszerének bevezetésében a 

segítségüket. 

Horváth Balázs és Fábián Gábor elhagyták a termet. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki el tudja fogadni Horváth Balázst a Bassment 

vezetőjének. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta az új vezetőt. 
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki el tudja fogadni Fábián Gábort a Gépész 

Sportszakosztály vezetőjének. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta az új vezetőt. 

Vígh Miklós elmondta, hogy Rácz Virág lemondott a mandátumáról, az új szavazati jogú tag 

Kovalovszki Máté lett. 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós elmondta, hogy a mai dékáni tanács ülésen szó volt a hétfői vezetői értekezleten 

történtekről. Elmondta, hogy a diplomaosztó ünnepségen két hallgatói és két oktatói beszéd 

fog elhangzani. A személyekre a GHK tesz javaslatot. Az eddig felmerült oktatók: Dr. Örvös 

Mária, Dr. Kerényi György, Dr. Paál György, Dr. Hős Csaba, Dr. Szabó Péter János. A 

GHK javaslatokat tesz az ügyben. A következő téma a brazil hallgatókkal kapcsolatos 

elszámolások voltak, illetve szó volt arról, hogy nagyon gyengén teljesítenek. Az Erasmus 

ösztöndíjak pontozási rendszerének elkészítése folyamatban van. A német nyelvű képzés 

karlsruhei csereprogramjára a források elapadtak, ezért szeretnék a csereprogramot az 

Erasmus programon keresztül lebonyolítani, azonban ezzel több gond is felmerült. Dr. 

Dévényi László ProJuventude előterjesztését köszöni a dékáni vezetés. A február 20-i Kari 

Tanácson minden előterjesztés el lett fogadva. 

A következő napirendi pont a Gólyatábor kritérium rendszer meghatározása volt. Vígh Miklós 

ismertette, hogy erre miért van szükség és elmondta, hogy előrelépés nem történt a korábban 

megbeszélt dolgokhoz képest a Senior Gárda részéről. Kérte a GHK véleményét a témáról. 

Kapu Tibor megkérdezte, hogy Vígh Miklós miért nem kereste a Senior gárda vezetőjét a 

problémákkal kapcsolatban. Vígh Miklós elmondta, hogy őt senki nem kereste meg 

változtatással kapcsolatban, ezért nem gondolta, hogy bárkinek is más lenne a véleménye 

annak ellenére, hogy ő a problémát már korábban többször is jelezte. 

Antal Laura megkérdezte, hogy a Senior Gárda SzMSzét akarja felülírni. Vígh Miklós 

elmondta, hogy ő nem SzMSz-t akar módosítani, hanem egy javaslatot szeretne a szervezői 

kiírásra. 

Perjési Péter javasolta, hogy a Senior Gárda módosítsa az SzMSz-ét. 

Antal Laura újabb javaslatot vetett fel. A kritériumokat a Senior Gárda SzMSz-ébe írják bele. 

Problémáját jelezte, hogy Vígh Miklós nem kereste meg a Senior Gárda vezetőjét a 

változtatással kapcsolatban. Antal Laura megkérdezte, hogy kivel van problémája Vígh 

Miklósnak. 

Szipka Károly elmondta, hogy mint Hallgatói Képviselet, a döntéshozás lényege, hogy saját 

körben alakítsa ki a GHK a közös álláspontot. Elmondta, hogy bárki előtejeszthet újabb 

javaslatot, itt még semmi nem eldöntött. 
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Vígh Miklós elmondta, hogy Dobó Diána és Kapu Tibor megígérték, hogy a Senior Gárda 

kérdőívéről január végére teljes kiértékelést készítenek, erről azonban a tegnapi napig, a 

napirend kiküldéséig nem kapott semmit. 

Antal Laura elmondta, hogy ő a Gólyatábor szállását intézte és hozzátette, hogy az árak azért 

ilyen magasak, mert ekkora létszámmal a rendezvényt nem tudják máshol lebonyolítani. 

Vígh Miklós elmondta, hogy semelyik hallgatói képviselőt nem kérték meg a Senior Gárda 

tagjai, hogy különböző oktatási, szociális és egyéb egyetemi tudást bővítő felkészítőn részt 

vehessenek, holott erről korábban szó volt. 

Antal Laura elmondta, hogy a gólyatáborban a tankör vezetőit felkészítették, aki nem felelt 

meg újabb tanulásra lett kötelezve. 

Kapu Tibor felvetette, hogy Vígh Miklós szerint a Senior Gárdát nem érdekelte a gólyatábor, 

és megkérdezte, hogy az előző gólyatáboroknak miért nem volt feltétele a kérdőívek 

kiértékelése. Vígh Miklós elmondta, hogy január végére ígérték a jelenlegi kiértékelést és ezt 

nem teljesítették, korábban nem volt kérdőív. 

Kapu Tibor bemutatta a Senior Gárda a kérdőívének gólyatáborral kapcsolatos 

kiértékelésének előzetesét. 

Szipka Károly kérte, hogy pontonként menjünk végig benne. 

Somogyi József elmondta, hogy ez a kiértékelés nem reprezentatív, a kérdések nyelvezetével 

és a válaszokkal is problémái akadtak. Ezután a tankör vezetők munkájáról, és a tankör 

beszélgetések hasznosságáról beszélt és elmondta, hogy minél tovább tanul itt az ember annál 

jobban elveszik ezen tudás fontossága. Vígh Miklós elmondta, hogy később nehezen ítélik 

meg a hallgatók, hogy az a tudás akkor kevés volt. Antal Laura elmondta, hogy a kérdőívet 

minden évfolyamnak megpróbálták hirdetni, nem csak pár emberhez jutott el. Szipka Károly 

elmondta, hogy a szöveges válaszokat és a teljes anyagot küldjék el a GHK-nak, de erre nem 

érkezett válasz. Kapu Tibor elmondta, hogy szerinte a konzultációk és a Gólyacsata 

megszervezése is előrelépés a Senior Gárda életében. Szerinte a Senior Gárda hozzáállása 

jobb lett, mint korábban volt, azonban vannak olyan dolgok amik nem voltak rendben és 

szerinte azokon kellene változtatni, amire a kérdőívben is rámutattak, mint az étkezés és az ár 

is. 

Vígh Miklós kérte, hogy a GHK térjen rá a szervezői kiírásra, majd elmondta az ezzel 

kapcsolatos dolgokat. Antal Laura elmondta, hogy ő nem szeretne ebből kiindulni. 

Vígh Miklós kiemelte a tanulmányi szűrést, mint legfontosabb problémát. Antal Laura 

megkérdezte, hogy miért nem lehet a Senior Gárda SzMSz-ét átírni. 

Somogyi József elmondta, hogy neki szimpatikus, hogy ne csak Senior Gárda tag, hanem akár 

más öntevékeny kör tagja, vagy alkalmas felsőbbéves is lehessen tankör vezető. Kapu Tibor 

elmondta, hogy mindenki lehet Senior próbás. Vígh Miklós elmondta, hogy sokan nem 

akarnak Senior Gárda tagok lenni, ezért nem jelentkeznek inkább.  
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Kapu Tibor elmondta, hogy azokra kellene koncentrálni, amik a kérdőívben is problémás 

pontok voltak. Vígh Miklós elmondta, hogy többen is szívesen részt vállalnának a 

szervezésben, de rossz tapasztalataik miatt nem akartak közösséget vállalni a Senior Gárdával. 

Perjési Péter megkérdezte, hogy ki lenne a főszervező, illetve, hogy miért nem lehet GHK 

mandátumú tag, szervező. 

Dobó Diána elmondta, hogy ő, amikor Seniornak jelentkezett nem ismerte a tagokat. Szerinte 

a gólyatábor ajándék volt elsősként nekik, hogy a megszervezésében és a lebonyolításában 

részt vehettek. 

Nagy Edit elmondta, hogy a Senior Gárda tagjai is jelentkezhetnek a szervezői posztra. Antal 

Laura elmondta, hogy ezzel a Senior Gárda megszűnne. Szerinte így nem lenne lehetőség a 

Senior Gárda további munkájára. 

Dobó Diána elmondta, hogy neki jó tankör vezetője volt, és szerinte minden azon múlik, 

hogy ki mennyire figyel. Sok gólya nem figyel a tankörprogramokon. Vígh Miklós elmondta, 

hogy sok tankör vezető nem halad rendes ütemben a tanulmányaival, illetve sajnos nincsenek 

sokszor tisztában alapvető szabályokkal sem. 

Szipka Károly elmondta, hogy nagyságrendekkel fontosabb szempont az, hogy a gólyatábor 

jó legyen. Szerinte fontosa hogy a pályázók alkalmasak legyenek a tankör vezetői pozícióra. 

Elmondta még, hogy más a két kritériumrendszer. 

Nagy Edit megkérdezte, hogy honnan tudják előre, hogy egy próbás Senior jól szervez-e 

gólyatábort, ha a Gólyatábor után mégsem választják be, mert nem felelt meg 

Kapu Tibor megkérdezte, hogy mi történik abban az esetben, ha a kiválasztás módszerét 

rontja el a GHK és alkalmatlan emberek kerülnek be. Vígh Miklós elmondta, hogy még nincs 

a módszer eldöntve, erről szól a kiírásról való vita. 

Vámi Soma elmondta, hogy ez kaput nyitna olyan embereknek, akik nem akarnak Seniorok 

lenni, csak a gólyatábort szeretnék szervezni. Szerinte ezeknek az embereknek más a 

szemléletük. Szerinte a kevert társaság nézeteltérésekbe ütközhet és negatívan hathat ki a 

rendezvényre.  

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy nem ugyanaz csapat tagnak lenni és csapattal együtt 

dolgozni. 

Berta Katalin elmondta, hogy nincs kikötve az, hogy a Senior Gárda tag nem lehet szervező. 

Antal Laura elmondta, hogy tart attól, hogy a társaság összeszedetlen lenne, majd hozzátette, 

hogy mindig voltak a szervezők között olyanok, akik már korábbi tapasztalatokkal 

rendelkeznek. 

Vígh Miklós elmondta, hogy a főszervezés a GHK felügyelete alatt zajlana. Az egyes ügyeket 

a csapat tagjai intéznék. Vígh Miklós hozzátette, hogy ha a gólyatáborban jó lökettel indul el 

egy hallgató, az kihat az egyetemi éveire, közösségi aktivitására is, lévén ez az első saját 
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tapasztalata az egyetemről. Ha ott rossz tapasztalatokat szerez nagyobb az esély rá, hogy 

passzív legyen a közösségi élet tekintetében. 

Antal Laura megkérdezte, hogy az előzetes kiértékelés alapján miért nem lehet elhinni, hogy 

jó volt a gólyatábor. Vígh Miklós elmondta, hogy ez nem reprezentatív. A gólyáknak nincs 

összehasonlítási alapjuk korábbi évekről, valamint már a kérdések megfogalmazása is 

manipulatív volt, több helyen nem is lehetett jól válaszolni, valamint ahogy Somogyi József is 

említette, a válaszlehetőségek is poénosra voltak fogva. Ezen észrevételének még az elején 

hangot adott, azonban érdemi választ nem kapott. 

Vígh Miklós elmondta, hogy GHK tag azért nem lehet szervező, mert a GHK-nak sok dolga 

van a gólyákkal, és korábbi tapasztalatokra építve, nincs elég ember ezekre a feladatokra. 

Vámi Soma szerint a GHK több tagja sem volt mindig elérhető a gólyatábor alatt. Somogyi 

József elmondta, hogy ez nem mostanában volt jellemző. 

Antal Laura megkérdezte, hogy a TVSZ ismerete miért annyira fontos, hiszen sok gólyát nem 

érdekel még a gólyatáborban. Hibás információ nem lett átadva, mert ha a Senior nem tudta, 

mindig egy GHK taghoz küldte a gólyát ilyen kérdéssel. Vígh Miklós elmondta, hogy egy 

tankör vezetőnek az alaptudást kell átadnia a gólyáknak, amihez át kell látnia a 

szabályzatokat. Nyilvánvalóan nem a szabályzat betanítása a cél, de a legfontosabb 

szabályokkal már az elején tisztában kell lenni, ehhez pedig fontos, hogy felkészült legyen a 

tankör vezetője és mélyebb ismeretekkel rendelkezzen. 

Vámi Soma elmondta, hogy a Senioroknak a TVSZ, TJSZ felkészítést ő vezette be. Szerinte a 

két legfontosabb probléma az, hogy ne csak Senior Gárda tag lehessen tankör vezető, illetve a 

tankör vezetésére megfelelő ember teljesítse a tanulmányi kritériumokat. 

Antal Laura elmondta, hogy Vígh Miklós nem fog tudni gólyatábor szervezésre kiképezni 

olyan embert, aki ne tudna valamire válaszolni. Szipka Károly elmondta, hogy egy minimum 

szintet kell teljesíteni, nem kell mindent tudni. Vígh Miklós elmondta, hogy a GHK segítségét 

sem kérték meg a felkészítésre. Antal Laura elmondta, hogy a Senior Gárda GHK-s tagjai 

voltak megkérve erre. Perjési Péter elmondta, hogy mindig fejlesztette a tudást, és úgy látja 

Varga Gábor Dávidon (Senior Gárda kapitány), hogy kompromisszumképes lenne és 

változtatni tudna. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki ért egyet azzal, hogy a tanulmányi kritérium bevezetésre 

kerüljön. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Perjési Péter elmondta, hogy ha a Senior Gárda SzMSz-e módosulhatna, akkor a Senior 

Gárda egy új tagfelvétel megszervezésében is partner lenne. 

Kapu Tibor megkérdezte, hogy miért az új tagok felé nyitna a GHK, miért nem a közös 

megoldást keresi. 
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Antal Laura elmondta, hogy a Senior Gárda tagság nem egy évre szól. Így évente mindig új 

emberek szerveznék a gólyatábort, azonban ennek pont az lenne a lényege, hogy összeszokott 

társaságban sikerüljön megszervezni. 

Kapu Tibor elmondta, hogy nem fog a GHK olyan társaságot találni, akik ezt komolyabban 

csinálnák, mint a Senior Gárda.  

Berta Katalin elmondta, hogy a hozzászólásokból azt látja, hogy szerintük senki nem lesz 

lelkiismeretesebb és jobb, mint a Senior Gárda. Perjési Péter elmondta, hogy tapasztalta a 

Senior Gárda tagoknál, hogy a közösségtudat ott a legnagyobb. 

Kapu Tibor szerint van jobb megoldás. Szipka Károly elmondta, hogy több karon évente 

változik a szervezői társaság és mégis jól működik a szervezés. 

Szipka Károly elmondta, hogy a dékáni vezetés egyik legnagyobb kételye, hogy mi történik a 

gólyatáborban, és eddig is a GHK vállalta mindig a felelősséget. Hozzátette azt, hogy ő 

oktatási témában előadást tarthasson a gólyatáborban, igen hosszú procedúra eredménye volt. 

Elmondta még, hogy mély gondok jelentkeznek a tankör vezetés, programok és helyszín miatt 

is. Antal Laura elmondta, hogy több árajánlatot kért. 

Kun Levente elmondta, hogy ,ő mint egykori Senior Gárda tag látta, hogy összeszedetlen volt 

a csapat, fejetlenség volt, nem volt szétosztva rendesen a feladat.  

Dobó Diána elmondta, hogy szerinte a GHK nem szereti a Senior Gárdát. Szipka Károly 

elmondta, hogy ő tartotta a hátát a dékáni vezetésnél a korábbi években, így ezt nem 

mondaná. Elhangzott, hogy Rákos Szilárd (korábbi Senior Gárda kapitány) azt mondta, hogy 

jutalom volt az, hogy a GHK lemehetett a gólyatáborba. 

Antal Laura elmondta, hogy a GHK sok embert fog ezzel megbántani, köztük olyanokat is, 

akik nem érdemlik meg.  

Lukács Virág megkérdezte, hogy miért nem nézi meg a GHK, a Senior Gárda tanulmányi 

átlagát. 

Antal Laura elmondta, hogy ez egy jól összeszokott társaság, akik együtt tudnak működni. 

Vígh Miklós elmondta, hogy nem az érdekli, hogy a Senior Gárda létezik-e vagy sem vagy, ez 

sokadrangú kérdés, mint ahogy az is, hogy a Számítástechnika Szakosztály csinálja-e a 

kollégiumi internetet vagy sem, vagy hogy ki intézi a konditerem ügyeit. Neki itt a gólyatábor 

jó megszervezése a legfőbb szempont. Szerinte itt most a jelenlegi rossz felállás módosítása a 

lényeg. Szeretné, ha nem mindig utolsó pillanatra lenne kiélezve, hogy a Senior Gárda 

mennyire bizonyítani akar, mert eddig mindig ez történt, erre nem lehet tovább építeni. Vígh 

Miklós megkérdezte, hogy miért kell mindig ennyire a végére hagyni a fontos lépéseket. 

Vámi Soma elmondta, hogy a GHK rosszul kezeli a Senior Gárda helyzetét. 
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Antal Laura elmondta, hogy a Senior Gárda semmi rosszat nem tett a gólyabáli program 

megszüntetése óta. Vígh Miklós elmondta, hogy nem a Senior Gárdával magával van baj, 

hanem a gólyatábori és tankörvezetői problémák vannak. 

Antal Laura elmondta, hogy Vígh Miklós nem ad lehetőséget a jelenlegi Senior Gárdának a 

gólyatábor megszervezésére. Szerinte sokat változott az évek alatt a Senior Gárda és nem érti 

miért problémás a jelenlegi helyzet. 

Vámi Soma elmondta, hogy szerinte ezzel nem lesz színvonalasabb a gólyatábor, mintha a 

Senior Gárdát jobban fegyelmezné. Szerinte nem mérhető össze a két javaslat közti kockázat. 

Vígh Miklós elmondta, hogy az hogy eddig bármilyen kérése volt, mindig falba ütközött. Sok 

Senior Gárda tag nem tud a GHK-ra jó szemmel nézni, mert bele van szocializálva az 

emberbe, hogy egy fal van a két társaság között, ezt sajnos régebbi öregtagok szítják is, 

Gólyatáborban volt ezzel többször volt probléma, de nem történt semmi előrelépés. Nem 

előremutató, ha áldozat szerepében tetszeleg bárki is. 

Vígh Miklós elmondta, hogy ő a tapasztalatokat, valamint saját véleményét ezzel elmondta, 

nem általánosítani szeretne. 

Perjési Péter elmondta, hogy barátságok szakadtak meg korábban történtek miatt és ez fájó. 

Szipka Károly elmondta, hogy ez nem az egymás barátságáról hanem a hallgatók érdekeiről 

szól. Kapu Tibor elmondta, hogy sok hallgató töltötte ki a Senior Gárda véleményező 

kérdőívet, azonban ezeknek a hallgatóknak a véleményét a GHK nem veszi figyelembe. 

Dobó Diána szerint az sincs figyelembe véve, hogy több felsőbb éves hallgató is pozitívan 

értékelte a gólyatábort. 

Antal Laura szerint egy kockázatot jelent, ha új szervező csapat szervezi a gólyatábort. 

Megkérdezte, hogy a kiértékelést miért nem lehet alapul venni. 

Vígh Miklós elmondta, hogy Kun Levente is ott volt a gólyatáborban, mint Senior Gárda tag 

és szerinte is rossz volt a szervezés. 

Kun Levente elmondta, hogy az utolsó este a szervezők elmentek aludni, és nem rajtuk múlt 

már az este további menete. A Senior Gárda nem volt hajlandó kompromisszumokra, mely 

szintén a szervezési problémákra vezethető vissza. 

Vígh Miklós ezután ismertette a szavazás menetét. A GHK tagjai 4 javaslat közül 

választhattak. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: semmi ne változzon 0 

2. javaslat: a Senior Gárda SzMSz-ébe 

kerüljenek bele a tanulmányi 

kritériumok  

0 

3. javaslat: teljes kritérium és 6 
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A GHK következő nagyobb projektje a gólyatábor szervezői kiírás elkészítése lesz.  

Vámi Soma elhagyta a termet. 

EHK 

Szipka Károly elmondta, hogy a vezetői értekezleten felmerült a 7. vizsga lehetősége. Mi 

történik abban az esetben, ha a hallgató elmegy egy tárgyból a 7., 8. vizsgájára, milyen 

következményi lehetnek, ennek megoldásán dolgoznak. Téma volt az OHV kérdőívek 

kitöltése, az oktatói felületen adódott problémák átbeszélése és az, hogy a Neptun hirdetés 

későn volt indítva. A február 13-i EHK ülésen Szabó Imre volt a vendégük. A 2013-as 

számlákat el kell számolni, ha még maradt a kari gazdasági referensnél. A ProJuventude díjról 

a szavazás megtörtént. A kari oktató jelölt Dr. Dévényi László megkapta a szükséges 

támogatást. Hallgatói területen Hoffer Dávid és Farkas Patrik kapta. Egyetemi BME Külügyi 

Ösztöndíj kiírásra került. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy a kollégiumi várólistát folyamatosan tölti. Az Old’s Club 

klímájának tervezésére árajánlatot fognak adni. Jövőre sok külföldi hallgató szeretne majd 

kollégiumi férőhelyben részesülni. Somogyi József elmondta, hogy központi kollégium 

kibérlése van kilátásban, nem fog a kari férőhelyek rovására menni. Ezután Perjési Péter 

bemutatta a Kármán Tódor Kollégium (később KTK) udvari beléptető kártyás rendszer 

kiépítésére vonatkozó árajánlatot. Vígh Miklós hozzátette, hogy ezt úgy oldja meg a 

kivitelező, hogy ez a jelenlegi rendszerben tudjon üzemelni. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az ismertetett árajánlat alapján a 

mágneskártyás rendszer kiépítését, illetve, hogy ezt a GHK a közérzetjavító keret terhére 

megrendelje ezt. 

A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy véget ért a szociális pályázatok leadása, 531 bevett pályázat van a 

Gépészmérnöki Karon. Február 19-én megy Külső Szociális Bizottsági ülésre. Végül 

megköszönte a bírálók segítségét. 

Rendezvény Bizottság 

szempontrendszer beépítése a Senior 

Gárda SzMSz-ébe 

4. javaslat:  pályázat kiírása a szervezői 

posztokra a kritériumok alapján 
9 

mailto:hk@ktk.bme.hu
http://ghk.ktk.bme.hu/


 
 

2014.02.18. 
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 

 

-9- 

Kun Levente elmondta, hogy kihirdette a Harmadoló Est időpontját. Szeretne jegyárusításra 

segítséget kérni a GHK tagjaitól. A Kultúr Hét programját ismertette.  

Elmondta, hogy a múlt héten a Köret Kör elvállalta a gulyás elkészítését. A héten árajánlatot 

küldenek. A Köret Kör jelezte, hogy több bogrács megrongálódott, melyek kártérítését a 

felelősnek kell rendeznie. A február 19-i közösségépítő vacsorára megrendelte a szükséges 

alapanyagokat. Kun Levente megkérte Német Rolandot a póló ügyek további intézésére. 

Három öntevékeny kör jelezte italrendelési igényét, őket Berta Katalinhoz küldte. Kun 

Levente kérte, hogy plakátok tervezését több ember végezze a későbbiekben. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy megkapta a normatíva előzetes összegéről a levelet. 

Ösztöndíj Bizottsági ülést tervez február 22.-re, ahol javaslatot hoz a tanulmányi ösztöndíj 

kiosztására, melyről a GHK február 23-án véglegesen dönt. 

 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy Dr. Bihari Péterrel, Vígh Miklóssal és Szipka Károllyal 

kérvénybíráláson vett részt. Egy problémás hallgatói üggyel külön foglalkoztak. 

Sport 

Mátics Zoltán elmondta, hogy jóga oktatásra sokan érdeklődtek, az aerobikra kevesebben. 

Ezután bemutatta az igényfelmérés utáni eredményt. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki ezekkel a feltételekkel támogatni tudja, hogy az 

aerobik és a jóga órák elinduljanak a KTK-ban. 

A GHK 14-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Vígh Miklós a KTK portásainak kondibérletéről beszélt. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a KTK portásai  

kondibérletet kapjanak. 

A GHK 10-4-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin elmondta, hogy az Épületgépész Szakosztály vezetője nem értesült a pályázati 

határidőkről, mert lekerült a Közösségvezetői levelezőlistáról. Az igénylésüket pótolták és 

bekerült a többi igénylés közé, azonban amíg a problémának nem jár utána a GHK addig 0 Ft 

a támogatásuk. 
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a körök szakmai igénylésének 

előzetes változatát. 

A GHK 13-0-1 arányban elfogadta a javaslatot. 

Berta Katalin bemutatta az öntevékeny körök pólóigényléseit. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az öntevékeny körök póló 

igénylésének 1200 Forintos fejpénzét. 

A GHK 13-0-1 arányban elfogadta a javaslatot. 

A GHK ezután a közösségépítési igényléseket tekintette át. 

A támogatás lehetőségére két javaslat érkezett. 

 

 

A GHK a 2. javaslatot finomította 

A végső összeg nagyságára több javaslatra érkezett. 

 

A két legtöbb szavazatot kapott javaslatról a GHK újabb szavazást tartott. 

 

Mivel a szavazati többség nem állt fenn, így újra szavazásra lett bocsátva a két javaslat. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: fix rész és teljesítmény 

alapú támogatás 
4 

2. javaslat: létszám alapú támogatás és 

teljesítmény alapú támogatás 

összege 

10 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: 400 Ft 4 

2. javaslat: 500 Ft 5 

3. javaslat: 600 Ft 7 

4. javaslat: 700 Ft 7 

5. javaslat: 800 Ft 3 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: 600 Ft 6 

2. javaslat: 700 Ft 7 
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Vígh Miklós újabb javaslatot tett, többkörös szavazást tartott a GHK. 

 

 

A GHK két javaslatról tartott szavazást az Öntevékeny körök közösségépítő rendezvényeik 

támogatásáról: 

 

A GHK a teljesítmény alapú támogatásra két javaslatot tett. 

 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a korrekció után is maradjon 

650 Forint a támogatás. 

A GHK 8-6-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a visszakorrigált változatot. 

A GHK 10-4-0 arányban támogatta a javaslatot. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Számítástechnika Szakosztály 

igénylését.  

A GHK 13-0-1 arányban támogatta az igénylést. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: 600 Ft 6 

2. javaslat: 700 Ft 7 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: 600 Ft 6 

2. javaslat: 650 Ft 9 

3. javaslat: 700 Ft 7 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat: fejpénz alapon 2 

2. javaslat: teljestímény alapon 12 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat:  fejpénz 430, szorzó 

korrekció 1000 
4 

2. javaslat:  fejpénz 200, szorzó 

korrekció 1100 
10 
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Mentor Gárda igénylést. 

A GHK 13-0-1 arányban támogatta az igénylést. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a Gépész Sportszakosztály 

igénylését. 

A GHK 13-0-1 arányban támogatta az igénylést. 

Berta Katalin elmondta, hogy szeretné kiírni a Közösségvezetői ülés időpontját. Elmondta, 

hogy a 2014. év költségvetését február 27-ig kell elküldenie. 

Egyebek 

Vígh Miklós elmondta, hogy a HK ZH-ra a felkészülés elkezdődött. Az általános részből 

közös felkészülés lesz. 

 

Ülés vége: 1:24 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet  

 

mailto:hk@ktk.bme.hu
http://ghk.ktk.bme.hu/

