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Vendégünk volt Csőke Gergely a Mentor Gárda vezetője, aki elmondta az elmúlt féléves
tevékenységeiket: Mikulás programot, főzőversenyt szerveztek, elkezdték a Kármán Tódor
Kollégium könyvtárának rendszerezését. Az Egészségnap szervezése folyamatban van, ami a
tavaszi félév legnagyobb rendezvénye. A Természettudományi Kar és Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar mentorai is segítik a szervezést. Elmondta, hogy elégedett a csapat
teljesítményével. Farkas Nikoletta a teremfoglalást vezeti, nem volt még probléma a
munkájával. Turcsán Tamás is problémamentesen végezte a feladatait, sok dolgot csak az ő
segítségével tudtak megcsinálni. Juhász Zoltán az informatikai ügyeket intézi. Kakasi
Zoltánra mindig tud számítani, ha napközben segítségre van szüksége, mindig rendelkezésre
áll. A következő félévben az Egészségnapon kívül, a nőnapi program szervezését is ők
végzik. Beszámolt arról, hogy havonta van ülésük, amikor a kollégisták ügyeit és problémáit
is átbeszélik, ötleteket hoznak a megoldásra és a problémákat Csiki Tiborral egyeztetik. A
következő félévben szeretné a vezető mentori pozícióra kinevelni az utánpótlását.
Horicsányi Krisztina megkérdezte, hogy Turcsán Tamás milyen új dolgokat végzett. Csőke
Gergely elmondta, hogy augusztusban angol nyelvű plakátokat tett ki a kollégium több helyén
és a brazil hallgatókkal tartotta a kapcsolatot. Tervben van, hogy a szelektív hulladékgyűjtés
előtérbe kerüljön a kollégiumban, erre több figyelemfelhívó plakátot is készített.
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Perjési Péter megkérdezte, hogy ki milyen sorrendet állítana fel a Mentor Gárda tagjai között.
Legjobban Juhász Zoltán teljesít, személyiség és tudás szempontjából is nagy hiány lenne.
Farkas Nikolettára napi szinten számít, Kakasi Zoltán legmegbízhatóbb, neki adná tovább a
vezető mentori pozíciót, Turcsán Tamás is lelkesen végzi a rá bízott feladatokat. A személyi
csere nincs ellenére, mindenki tud pluszt hozzátenni a Mentor Gárda tevékenységeihez. A
Természettudományi Kar mentorairól is beszélt, Karácsony Zsuzsanna az Egészségnap
szervezésével foglalkozik, Jahn Kornél az összes mentor közül a leglelkiismeretesebb,
mindig figyel a kollégium ügyeire. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar mentora
Farkas Patrik a lendületet viszi a Mentor Gárda életébe. Pár új emberről is tud, róluk
véleményt nem tud nyilvánítani. Véleménye szerint egy ember akkor értékes, ha értékes
ember helyére. A legideálisabb, ha még hallgatói a mentor. Egy dolgozó mentor kevesebbet
tud hozzátenni.
Perjési Péter elmondta, hogy egy olyan gyűjtemény (HowTo) elkészítéséhez kér javaslatokat
tőlük, amelyben le van írva, hogy egyes esetekben hogyan járjanak el.
Vígh Miklós elmondta, hogy a Vásárhelyi Pál kollégiumban egy Gépészmérnöki kari mentor
hely lett kiírva. Erre a pozícióra kettő Gépészmérnöki kari és kettő Építőmérnöki kari hallgató
adott le pályázatot azonban egy Gépészmérnöki kari jelentkező ki lett zárva.
Vígh Miklós megköszönte Csőke Gergelynek a beszámolót és további jó munkát kívánt a
következő félévre.
Csőke Gergely távozott.
A GHK véleményezte a beérkezett pályázatokat, egy korábbi pályázó kizárásra került, mivel
nem teljesítette a kiírás feltételeit. A GHK szavazást tartott a három jelentkezőről.
Javaslatok
1. jelölt: Balogh Tibor (GPK)
2. jelölt: Beretka Krisztián (ÉMK)
3. jelölt: Teremi Norbert (ÉMK)
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Vígh Miklós ismertette a Kármán Tódor Kollégiumi mentori helyeire pályázó hallgatók által
az előzetes meghallgatáson elmondottakat.
Szukics Bettina Ipari Termék- és Formatervező MSc-n végzett, jelenleg Gépészmérnöki MSc
képzésen tanul. Nagy Tibor szintfelelős és a hangzavar elleni fellépésen változtatna. Szabó
Balázs korábbi GHK tag. A mentorok határozottabb fellépésén javítana a hangoskodókkal
szemben. Raffai Mária régebben Terméktervező Öntevékeny Kör tagja volt, jelenleg a BME
női kézilabda csapatának tagja, határozott fellépése lenne a kollégiumi rendbontók ellen.
Kovács Domonkos az Old’s Club tagja volt, a Mechatronika alapszak mellett a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karon is folytat tanulmányokat. A szinti kukák helyzetére keresne
megoldást. Dombi Szilárd az Energetika tanszéken lesz februártól doktorandusz. Farkas
Nikoletta nem tudott eljönni, azonban mentori tevékenységéről korábban már Csőke Gergely
beszélt, emellett szintfelelős és a Terméktervező Öntevékeny Kör tagja is volt. Juhász Zoltán
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a Számítástechnika Szakosztály körvezetője volt, jelenleg is mentor és eddigi kiemelkedő
munkássága ismert. Kakasi Zoltán, több féléve mentor, korábban az Old’s Club és a Senior
Gárda tagja is volt. Turcsán Tamás a következő félévtől doktorandusz lesz ésegy féléve
mentor.
Antal Laura elmondta, hogy Farkas Nikoletta munkájával a Mentor Gárda több tagja nem
elégedett. Csőke Gergely beszámolója szerint, azonban elégedett a munkájával.
Perjési Péter elmondta, hogy Nagy Tibor és Nagy Domonkos újításai jó ötletek. Szabó
Balázs büntetőpont osztási elveivel egyet ért, valamint Turcsán Tamás szelektív
hulladékgyűjtési ötletét támogatná.
Dobó Diána elmondta, hogy Raffai Mária közösségépítő programokat szeretne szervezni.
Nagy Tibornál érdekesnek találta, hogy a meghallgatáson azt mondta, hogy nagyobb
bizalommal forduljanak a mentorokhoz a hallgatók azonban ő sem volt nyitott a mentorok
felé.
Vígh Miklós ismertette a szavazás menetét. A neveket felsorolja, és a papírra minden
szavazati jogú tag maximum négy személy teljes nevét írhatja.
Javaslatok
4. jelölt: Farkas Nikoletta
5. jelölt: Juhász Zoltán
6. jelölt: Raffai Mária
7. jelölt: Szabó Balázs
8. jelölt: Kovács Domonkos
9. jelölt: Nagy Tibor
10. jelölt: Dombi Szilárd
11. jelölt: Kakasi Zoltán
12. jelölt: Szukics Bettina
13. jelölt: Turcsán Tamás
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A GHK megerősítő szavazást tartott..
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy Farkas Nikolettát
kollégiumi mentornak javasolja a GHK.
A GHK 7-6-1 arányban szavazott, így a megerősítés nem dőlt el.
A GHK a fennmaradó helyről újabb szavazást tartott, amit újabb megbeszélés előzött meg.
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Javaslatok
jelölt: Farkas Nikoletta
jelölt: Raffai Mária
jelölt: Kovács Domonkos
jelölt: Nagy Tibor
jelölt: Dombi Szilárd
jelölt: Kakasi Zoltán
jelölt: Szukics Bettina

Vígh Miklós újra megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni, hogy Farkas Nikoletta
Kollégiumi Mentor legyen.
A GHK 8-6-0 arányban elfogadta a javaslatot.
Mandátumváltozás miatt Lukács Virág lett a GHK új szavazati jogú tagja. Bemutatkozásában
elmondta, hogy harmadéves energetikus hallgató és gépészmérnöki MSc képzésen folytatná a
tanulmányait. Első teendői között szeretne belelátni a GHK munkájába és megismerni azt,
utána a különböző bizottságok munkáját segítené.
Kovalovszki Máté elmondta, hogy a Gólyatanács opciója fennállt év elején is, azonban ennek
ellenére nem járt. Lukács Virág elmondta, hogy idő hiányában nem járt el a foglalkozásokra,
azonban ezután több ideje lesz a munkavégzésre.
Nagy Edit megkérdezte, hogy miért nem kereste a bizottságok vezetőit és, hogy miért
gondolja, hogy jó GHK tag lesz. Lukács Virág elmondta, hogy bizonyítani szeretne, ezért is
intézte úgy az ügyeit, hogy minél több ideje legyen munkavégzésre..Megvan a lehetősége,
hogy öreg Old’s Club tag legyen, ezt Balogh Árpáddal megbeszélte.
Kovalovszki Máté megkérdezte, hogy milyen időtávra tervez. Lukács Virág elmondta, hogy
MSc képzésen is folytatná a munkát.
Nagy Edit megkérdezte, hogy miért csak ilyen soká kezdené el a GHK-s munkát. Lukács
Virág elmondta, hogy eddig Old’s Club vezetésének rugalmatlansága miatt nem jelentkezett.
Kovalovszki Máté megkérdezte, hogy heti hány órát szánna a GHK-s munkára. Lukács Virág
elmondta, hogy sok ideje volt az Old’s Clubra is és a GHK-ra is sokat szánna.

Elnöki beszámoló
Vígh Miklós beszámolt arról, hogy a mai napon Dékáni Tanács ülés nem volt. Január 15-én
kihelyezett tanszékvezetői értekezlet lesz, mely egy egész napos program, ezen Lőrinczi Ottó
Botonddal vesz részt. A nap első felében a doktori képzéssel és kutatói témájú dolgokról lesz
szó. Ezután az MSc felülvizsgálat tapasztalatairól és a BSc felülvizsgálat kezdetéről illetve a
dékáni utasítás puskázással kapcsolatos tapasztalatairól lesz szó.
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Szaller Ádám a korábbi puskázással kapcsolatos kérdőívekről kérdezett, ezek megvizsgálása
és összehasonlítása fontos a további lépések elősegítése érdekében. Elmondta még, hogy a
kari jegyzet ellátottság nagyon gyenge. Perjési Péter elmondta, hogy a tanárok diákoknak
adhatnák ki a feladatot, így megfelelő minőségű anyagokból lehetne tanulni. Vámi Soma
elmondta, hogy az Áramlástechnikai Gépek jegyzetet hallgató társai gépelték be. Vígh
Miklós jegyzetkölcsönző online felület ötletéről beszélt, majd a GHK több tagja ötleteket
mondott Vígh Miklósnak, melyet érdemes megemlíteni a kihelyezett ülésen.

EHK
Somogyi József elmondta, hogy a Gépész Szakkollégium jelenleg pályázatírásban van.
Felvették a Diákközponttal és az EHK-val is a kapcsolatot. A Gazdálkodási és Támogatási
rend változtatásai elfogadásra kerültek. Ezután a változtatásokat ismertette. A HK zh
időpontja február-március környékén lesz. A Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciájának Budapesti Regionális Szövetségének alelnöke Daku Dávid lett. A Magyar
Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 5,4 millió Forint támogatást adott a BME-nek. A
szociális pályázatra jelentkezés hétfőn elindult, január 15-től a bírálói vizsgák kezdődnek. Az
Oktatás Hallgatói Véleményezésének (később: OHV) rektori utasítása el lett fogadva. Az
oktatók és a hallgatók felé bővebb kiértékelést készítenek ezután. A tanulmányi kérdőív
január 15-én kerül kiküldésre.

Kollégiumi Bizottság
Perjési Péter elmondta, hogy Kollégiumi Bizottsági ülést tart január 16-án. A kollégiummal
kapcsolatos feladatokat kiküldte a GHK levelezőlistájára.

Szociális Bizottság
Nagy Edit elmondta, hogy ma és holnap szociális pályázat bírálói elővizsgákat tart. Kérte,
hogy a szociális pályázatok jelentkezési és leadási határidőit mindenki hirdesse.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság
Szaller Ádám elmondta, hogy az OHV kitöltésért járó nyereményekre 40 000 Forintot szánna.
Értékes ajándékokat sorsolna ki, melyre javaslatot fog gyűjteni.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a 40 000 Forint összdíjazást?
A GHK 13-0-1 arányban elfogadta a javaslatot.
Január 9-én kérvényeket bírált Dr. Bihari Péterrel. Olyan hallgatók esetében, akiknek a
kitüntetéses diplomája szabadon választott tárgy jegyén múlik, (van kettes érdemjegy), akkor
az abban az esetben nem számít be, amennyiben a mintatanterven felüli tárgyként teljesítette.
Ezután elmondta, hogy a Diplomaterv 2 tárgy jegye a kollégiumi férőhely pályázathoz
felhasználható igazolás függvényében, melyet a GHK-nak be kell mutatni. Ezzel kapcsolatban
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még Vígh Miklós egyeztet Dr. Bihari Péterrel. Az előzetes tárgyfelvétel január 30-án
kezdődik.

PR Bizottság
Rácz Virág elmondta, hogy Educatio kiállításon részt vevők jelentkezzenek a kiírt
dokumentumban. A másik témája a kari Hallgatói Képviseletek közötti csapatépítés időpontja
volt, melyről még nem döntött a GHK.

Rendezvény Bizottság
Kun Levente elmondta, hogy január 15-én 17:00-tól Rendezvény bizottsági ülést tart. A fő
témák a Gyűrűavató, és a Kultúr Hét lesznek. A Gyűrűavató időpontja a tavaszi félév 14.
hetének vége vagy a póthét végének péntekén lenne. Vígh Miklós elmondta, hogy a
Mathematica szoftver programozói jönnek a Kultúr Héten termékbemutatót tartani. Egy
hasonló termékbemutató várható a Solidworks szoftverről is. A Henkel Magyarország Kft.
szerződést köt a Gépészmérnöki Karral, szeretnének szakmai tanácsadást tartani, a Gépész
Szakkollégiumnak, szakosztályoknak támogatást adni illetve diplomatervezés témákat
biztosítani.

Sport
Vígh Miklós elmondta, hogy a Sporttámogatási pályázat hamarosan kiírásra kerül. A Gépész
Sportszakosztály a külsős kondi bérletek árán csökkenteni szeretne. Vígh Miklós elmondta,
hogy a reklamációk elkerülése miatt képek és részletes leírás fog a jelentkezési felületre
kerülni. Perjési Péter javaslatára a későbbiekben a portások ellenőrizni fogják a külsős kondi
bérleteket a kiadott kártyák listája alapján.
Vígh Miklós javasolta, hogy a külsős bérlet 19990 Forint legyen, a többi típus ára ne
változzon.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni az említett változtatást.
A GHK 14-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.

Egyebek
Vígh Miklós elmondta, hogy a nevelői szoba kiírással kapcsolatban nem történt ellenvetés.
Antal Laura ellenvetését fejezte ki. Somogyi József elmondta, hogy sokszor ez a GHK
ügyeivel kapcsolatos fontosságú lehet. Perjési Péter elmondta, hogy a nevelői szobák
kiosztása csak a Gépészmérnöki Karon működik így.
Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a kiírást a GHK levelező listájára
küldött módon.
A GHK 8-6-0 arányban elfogadta a javaslatot.
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Vígh Miklós elmondta, hogy a következő GHK ülés január 28-án lesz.
Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a szintfelelős kiírást szeretné elfogadtatni.
Berta Katalin elmondta, hogy a 2013-as évet lezárták a MISZ-ben. Orbán Balázstól
megtudta, hogy a számítógép rendelések megvannak, Vígh Miklós hozzátette, hogy január
20-án érkeznek az eszközök.
Perjési Péter kérte, hogy a 2013 Gólyabál videóból készüljön egy másik verzió. Január 22-ig
kell a mentorok juttatásairól küldeni információt az EHK-nak.
Kun Levente elmondta, hogy az öntevékeny körök pólóiból, három kör pólóinak a
mennyisége nem éri el a minimális szitázási határt. Ők a szitázatlan pólókat fogják megkapni.
Ülés vége: 22:53
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Majláth Máté Lajos
jegyzőkönyvvezető
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