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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     

Varró Gergő x     

Vígh Miklós x     

Dátum: 2014. március 11. Oldalszám: 8 

 

Ülés kezdete: 20:10 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós elmondta, hogy a mai Dékáni Tanács ülésen szó volt a kutatási területen 

történtekről. Elomdta, hogy Dr. Czigány Tibor a szentgotthárdi Opel gyárban járt kari 

kapcsolatépítés ügyében. Oktatási témában szakirány választásról és szabályozásáról volt szó. 

Április 24-én Kari Tanács ülés lesz 13:00-tól. A kari diplomaátadó ünnepségen beszédet mond 

Dr. Paál György és Dr. Örvös Mária. Somogyi József elmondta, hogy Dr. Szabó Tibor 

megkérte, hogy két hallgató segítse az ünnepség lebonyolítását. Továbbá téma volt a készülő 

kari költségvetés. 

Vígh Miklós ezután köszöntötte Varró Gergőt a GHK 15. szavazati jogú tagját. 

Vígh Miklós következőkben a gólyatábori helyszín bejárásáról és a pályázati kiírásról beszélt. 

Elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet (később EHK) felé fellebbezés érkezett a 

Senior Gárda kapitányától a február 18-i GHK döntés ellen, majd az abban felsorolt állításokat 

véleményezte. Elmondta, hogy több ponton az igazságot nem lefedő állítás fogalmazódott meg 

a fellebbezésben, úgy, mint Dr. Czigány Tibor dékán úr pozitív támogató szavai, gazdasági 

problémák és egy GHK által el nem fogadott Senior Gárda SzMSz is csatolása. 
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Ezután elmondta, hogy megkereste Orbán Balázst és Czikó Norbertet a gólyatábori 

észrevételeikkel kapcsolatban. Orbán Balázs a mértéktelen italrendelést, illetve a 

szervezetlenséget emelte ki a főbb problémáknak. Továbbá a biztonsági őröknek többször 

közbe kellett avatkozniuk a programok közben, hogy ne történjen baj. 

Czikó Norbert megerősítette az italrendeléssel kapcsolatos információkat és elmondta, hogy 

milyen tételek fogytak el a gólyatábor előtt és közben. Az előre leadott italrendeléstől eltérő 

igény érkezett a tábor napján, ami csak a pultból, átcsoportosítással tudták megoldani.  A nagy 

mennyiségű megmaradt és a táborhelyen hagyott ital utólagos sorsáról is beszélt, melyeket 

vissza lehetett volna váltani a nagykereskedésben.  

Czikó Norbert és Orbán Balázs is a Senior Gárda öregtagjaival kapcsolatos problémáit is 

említették. Több konfliktus is volt az idősebb tagok és a biztonsági őrök között. Czikó Norbert 

elmondta, hogy évek folyamán jelentősen csökkent a színvonal és a tábor szervezettsége. A 

helyszín keresés problémái is előjöttek. A jelenlegi árajánlat és a tavalyi között jelentős 

árkülönbség mutatkozik. 

Az 2014-es velencei gólyatábori helyszíni árajánlat közel 3 000 000 Forinttal kevesebb a 

tavalyinál. A pultos forgalom is nagyon kevés volt, a tábor méretéhez képest különösen. 

Vígh Miklós hozzátette, hogy március 4-én a fellebbezés elküldésre került az EHK felé és ezzel 

egy időben aláírásgyűjtés is elindult hallgatói részről. Hozzátette, hogy a kérdőív elindítását 

GHK tag kezdeményezhette, mivel ezzel kapcsolatban hivatalos információ még nem került ki 

a GHK részéről.  

Antal Laura elmondta, hogy több hallgatótól is visszahallotta, hogy idén nem a Senior Gárda 

szervezi a gólyatábort, viszont erről szintén nem ment ki információ. 

Vígh Miklós elmondta, hogy az aláírásgyűjtő ívek kezelése is problémás, a D épületben is 

találkozott a padokon széthagyott ívekkel, amelyek hallgatói adatokat tartalmaztak. 

Mindezeken felül az aláírásgyűjtő íven a kérdés megfogalmazása sem korrekt.  

Antal Laura elmondta, hogy szerinte a GHK által közzétett nyilatkozat támadó hangvételű és 

szerencsére a visszájára sült el. Vígh Miklós elmondta, hogy szerinte fontos a tájékoztatás, 

mivel téves információkat terjesztettek, a nyilatkozat tényszerű adatokat tartalmaz, nem 

gondolja, hogy ez támadó lenne. 

Dobó Diána elmondta, hogy meghallgatta azon hallgatók véleményét is, akik a Senior Gárda 

kérdőívét nem írták alá. Hozzátette, hogy ő nem hallotta se Czikó Norbert, se Orbán Balázs 

panaszait korábban. 

Antal Laura elmondta, hogy szeretné a másik oldal véleményét is meghallgatni. Kérte, hogy 

Varga Gábor Dávid (Senior Gárda kapitány), Czikó Norbert és Orbán Balázs egyeztessenek a 

kérdésről közösen. Vígh Miklós elmondta, hogy ennek nincs akadálya, reméli azután elhiszi, 

hogy valóban ezek hangzottak el. 

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


 
 
 

2014.03.11. 
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 

 

-3- 

Szipka Károly elmondta az EHK-nak egy olyan fellebbezést benyújtani, amelyben a GHK-t, 

illetve a GHK elnök hitelét megkérdőjelezik, meggondolatlan és felelőtlen tett. Hozzátette, 

hogy megkereshették volna akár őt vagy Somogyi Józsefet is, mielőtt a fellebbezést megküldik 

az EHK részére. 

Kun Levente a gólyatábori helyszínbejárásról beszélt. Elmondta, hogy találkoztak a 

táborvezetővel és sikerült mindent megbeszélni, ami kérdéses lehet. Az előzetes kalkulációk 

szerint mindenki házban kapna férőhelyet. Ismertette a férőhelyek eloszlását a táboron belül. 

Több fedett, programok szervezésére alkalmas helység található a területen. A táborban két pult 

is üzemeltethető. Az esti programok helyszíne nem elég nagy, de bővíthető sátorrésszel. A 

lejutás vonattal megoldható, alig 40 perces a menetidő. A tábor végleges időpontja augusztus 

25-28. 

Vígh Miklós ezek után egy aláírásgyűjtéssel kapcsolatos esetről beszélt. Sinkovics Bálint eltett 

2 ilyen ívet, amikor előadás közben eljutott hozzá. Elmondta, hogy hirtelen cselekedett, nem 

gondolta át, ezért elnézést kér. Vígh Miklós kérte, hogy ilyen és hasonló ne forduljon elő többet, 

valamint az ívek visszaadásáról beszélt, amit Antal Laura kap meg.  

Vígh Miklós a pályázati kiírás véleményezéséről beszélt, melyhez előzetesen nem érkezett 

hozzászólás. Perjési Péter a szervezői és a tankörvezetői közti tanulmányi kritériumok 

eltérésről kérdezett. Antal Laura megkérdezte, hogy a kiírás véleményezéséről miért nincs 

bizottsági ülés. 

Vígh Miklós elmondta, hogy lesz róla ülés és a GHK csak utána dönt. 

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy a kollégiumi felvétel során megadott KKI-kat és a Neptunból 

szűrt adatokat összehasonlította. Több problémás eset adódott. Ezután a Kármán Tódor 

Kollégium udvari biciklitárolójáról és a kollégiumi könyvtár sorsáról beszélt. Hozzátette, hogy 

Szabó Balázs már megkezdte az intézkedést a könyvtárral kapcsolatban. A könyvtár 

átalakításról kérné a GHK véleményét. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a GHK a könyvtárat közösségibb 

hellyé alakítsa és a könyvek átszervezése is megtörténjen. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Mátic Zoltáns az FSZ009 teremben levő hangfal felfúrásáról kérdezett. Perjési Péter elmondta, 

hogy a héten ez megtörténik.  

Perjési Péter elmondta, hogy a Kollégiumi Bizottsági ülésen szó volt a jelentkezési oldal 

problémáiról. Ma volt kollégiumi fegyelmi tárgyaláson, ahol két hallgató ügyében hoztak 

döntést. Az első esetben egy forgóvilla megkerülésének ügye került tárgyalásra. A hallgató 

szigorú megrovást kapott. A második esetben egy hallgató kimászott a Kármán Tódor 

Kollégium tornatermének tetejére. Ebben az esetben is szigorú megrovás lett a döntés.  
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Perjési Péter bemutatta a kollégiumba jelentkezettek valódi és általuk megadott átlagait, több 

eltérés akadt.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a várólistáról jogtalanul bekerült 

két hallgatót a GHK fegyelmi tárgyalásra küldje. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Perjési Péter bemutatta a kollégiumot kapottak, de átlagot eltérve megadó hallgatók listáját.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki azt mondja, hogy a bennmaradókat a GHK ne küldje 

fegyelmi tárgyalásra. 

A GHK 9-4-2 arányban elfogadta a javaslatot. 

A GHK a további hallgatók sorsáról döntött, melyre három javaslat érkezett. 

 

A GHK megerősítő szavazást tartott. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az aki egyetért azzal, hogy akinek nem módosított a 

kollégiumi bekerülésén az átlagok közötti eltérés, azt a GHK ne küldje el fegyelmi tárgyalásra. 

A GHK 8-4-3 arányban elfogadta a javaslatot. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente megköszönte a GHK által a kultúhéten nyújtott segítséget. Elmondta, hogy a  póló 

rendelésen és a szerdai koncert utáni nyom feltakarításán kívül más probléma nem volt. A pólók 

elkészítésével a készítő cég csúszott, a rendelést időben leadta. A Kármán Nap pólói a héten 

érkeznek.  

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. javaslat:  A GHK minden hallgatót  

fegyelmi tárgyalásra küld, akinek 

0,1-nél nagyobb eltérése van és nem 

bennmaradónak számít 

3 

2. javaslat:  A GHK azokat a 

hallgatókat, akik bekerültek volna a 

várólistáról nem küldi el fegyelmi 

tárgyalásra 

7 

3. javaslat: Azokat a hallgatókat, akik 5 

feletti KKI-vel rendelkeznek a GHK 

nem küldi el fegyelmire 

5 
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Elmondta, hogy a BME Together Party Vol.2. március 20-án lesz, minden kar részt vesz a 

jegyárusításban. 

Ösztöndíj Bizottság 

Kovalovszki Máté bemutatta a Közösségi Ösztöndíj kiírását, észrevétel nem érkezett. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a pályázati kiírást. 

A GHK 15-0-0 arányban elfogadta a javaslatot. 

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szaller Ádám elmondta, hogy a vizsgarend készülőben van, a Gólyatanácsosokat is próbálta 

bevonni a munkába. Ezen kívül részt vett Kari Tanulmányi bizottsági ülésen, ahol költségtérítés 

csökkentési kérelmeket bíráltak Dr. Bihari Péterrel. Továbbá beszámolt a vizsgahely létszám 

felmentésekről. Érkezett egy felvetés, hogy a Gépészmérnök képzésen Gépelemek tárgyból 

legyen zárthelyi dolgozat. 

Sport 

Mátics Zoltán elmondta, hogy jövő héten a 24 órás focibajnokságról szeretne ülést tartani. 

Egyebek 

Vígh Miklós elmondta, hogy Majláth Ákos jelezte neki, hogy a Terméktervező Öntevékeny 

Kör szeretne megszűnni, mivel kevés aktív tag maradt és az újraalakuló Design Szakosztály 

munkájához csatlakoznának. Egy további kérdésük maradt: az igénylést, amit a megkaptak 

felhasználhatják-e a Design Szakosztály keretein belül. Erről a GHK a tényleges igénylés esetén 

dönt. 

A GHK álláspontja, hogy a Design Szakosztály korábban felvett pénzéért az azt felvevő 

személy felel. 

Időmenedzsment témakörben tartana a Láthatatlan Egyetem szervezője, Hajdú Zsombor egy 

előadást. Nem kollégistáknak szól, bárki részt vehet rajta. A regisztráció már korábban lezajlott 

és utólagos csatlakozásra nincs lehetőség. A mentorok engedélyezték a terem lefoglalását, a 

Kollégiumok Osztály nem, azonban ha a GHK hozzájárul, akkor a jelenlegi probléma 

megoldódna. A GHK kompromisszumos megoldásként javasolni tudja azt a lehetőséget, hogy 

most megtartják az előadást, de később hasonló témában a kollégium lakóinak is szerveznek 

eseményt.  

A GHK három beérkezett javaslatról többkörös szavazást tartott. 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 
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A GHK ezután a PR bizottság vezetői posztjáról tartott szavazást.  

Két pályázat érkezett, Antal Lauráé és Horicsányi Krisztináé. 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a félévben szeretne nyílt GHK ülést és egy bizottsági 

ülést szervezni, továbbá szeretné, ha a Kátéban megjelenne minden bizottság főbb feladatairól 

egy cikk. Emellett a Kármán Rádió népszerűsítésével is foglalkozna, illetve a Gépész 

Szakkollégiummal való együttműködést is fenntartaná. 

Antal Laura szeretné a korábbi vezető hiányosságait pótolni. Harmadjára jelentkezik erre a 

posztra és szerinte nem fogja megkapni, azonban el tudná végezni a rá bízott feladatokat. 

Elmondta, hogy szerinte Horicsányi Krisztina kommunikációs készségeivel problémák 

vannak. 

Vígh Miklós szerint elsősorban nem ebben nyilvánul meg a rátermettség, hogy kinek mennyire 

jó a kommunikációs készsége. 

Kun Levente megkérdezte Antal Laurától, hogy ki tudna-e állni a GHK döntések mellett. Antal 

Laura elmondta, hogy eddig egy olyan eset volt, ami mellett nem tudott kiállni.  

Német Roland és Kapu Tibor a PR kiadvány végleges elkészítéséről kérdezett. 

Mindkét jelölt elmondta, hogy mindent megtenne a kiadvány véglegesítéséért. 

Berta Katalin megkérdezte, hogy a printer kártyát most is a PR Bizottság vezetője kezeli-e. 

Vígh Miklós elmondta, hogy ha van, aki szívesen csinálná, az megkaphatja, ha nincs akkor 

később lesz róla döntés. 

Kovalovszki Máté megkérdezte, hogy mennyire tudnak plakátot tervezni a jelöltek. 

Antal Laura elmondta, hogy ezt a feladatot másra bízná, szerinte nem a PR Bizottság 

vezetőjének a feladata. Horicsányi Krisztina egyetértett vele, elmondta, hogy valamilyen 

szinten ért a grafikai tervezéshez. 

Dobó Diána kérte, hogy a Rendezvény Bizottság és a PR Bizottság közösen is működjenek. 

Nagy Edit kérte az öntevékeny körök felelőseivel a kapcsolattartás erősítését. 

A két jelölt elhagyta a termet 

1. javaslat: A GHK járuljon hozzá 5 

2. javaslat: A GHK az említett 

feltétellel járuljon hozzá 
13 

3. javaslat: A GHK ne járuljon hozzá 1 
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Dobó Diána, Horicsányi Krisztina verbális készségeiről beszélt. Arról kérdezte a GHK tagjait, 

hogy ezzel nem lesz-e probléma később. Vígh Miklós elmondta, hogy szerinte javult az elmúlt 

időszakban ez a képessége. Mátics Zoltán elmondta, hogy szerinte Antal Laura nem tudná a 

GHK minden döntését képviselni. Dobó Diána szerint a GHK döntéseket nem a PR Bizottság 

vezetője kommunikálja. Vígh Miklós szerint, ez lehet a PR Bizottság vezetőjének feladata is. 

Varró Gergő megkérdezte, hogy Dobó Diána szerint Antal Laura mindenkivel ki tud olyan 

kapcsolatot alakítani, hogy az mindenkinek megfeleljen. Dobó Diána szerint azért tudná jól 

csinálni, mert nagyobb ismeretsége van. Szipka Károly a termen kívül tartózkodóktól 

megkérdezte, hogy mik a jövőbeli terveik az egyetemen. Antal Laura elmondta, hogy tervezi, 

hogy MSc képzésen folytatja tanulmányait és a Hallgatói Képviseleti munkáját is még két évig. 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy amíg hallgatója az egyetemnek, folytatná a Hallgatói 

Képviseleti munkáját. 

A GHK titkos szavazást tartott. 

Vígh Miklós közölte az eredményt és jó munkát kívánt Horicsányi Krisztinának. 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki a printer kártyát felügyelné. Dobó Diána jelentkezett, 

a későbbiekben nála kell jelentkezni érte. 

Antal Laura a telefonszámlákról kérdezett, Vígh Miklós utánajár az ügynek. 

Horicsányi Krisztina elmondta, hogy a kulcsmásolásokat intézi a szintfelelősökkel, illetve a 

konyhaszekrények javításai is megtörténtek. A GHK és egy bizottsági nyílt ülés szervezéséről 

beszélt, melyet a 8. és a 10. héten szeretne megtartani. PR bizottsági ülést tervez március 14-én 

vagy 17-én. 

Mátics Zoltán elmondta, hogy március 12-én 19:30-kor lesz a Műegyetemi Jeges Est 

elszámolása. 

Berta Katalin elmondta, hogy március 12-én a számlákat el kell hozni a MISZ-ből. Mátics 

Zoltán és Szaller Ádám vállalkoztak a feladatra. Átnézte Orbán Balázs könyvelését, 125 000 

forintnyi tétel félre van könyvelve. Ettől az évtől a gazdasági ügyek rendezésére elektronikus 

rendszert hoznak létre. Dobó Diána az Audi Hungária 2012. évi Gólyabál támogatásáról 

kérdezett. 

Szipka Károly megköszönte a segítséget az OHV jelentéseket vizsgálóknak. 

Német Roland jelezte, hogy március 14-én (péntek) Káté lapzárta lesz. Megkérdezte, hogy a 

HK ZH eredményeket belerakja-e most a GHK. Vígh Miklós elmondta, hogy igen, de még 

végleges eredményt nem kapott az EHK-tól. Kérte, hogy a Gyűrűavató hirdetése kerüljön bele, 

melyet a PR Bizottság vezetője intézzen. 

Jelöltek Érkezett szavazatok száma 

Antal Laura 4 

Horicsányi Krisztina 10 
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Perjési Péter elmondta, hogy régi KTK Stúdió felvételekhez tanári nyilatkozatokat kell 

kitöltetnie. Egy budai színház ügyvivője megkereste, hogy kollégistáknak lenne lehetősége 

ingyen színházba menni, azonban a BME saját színháza miatt ennek hirdetése kétséges. 

Elmondta még, hogy a hordozó kiskocsit végleg elkészíti. 

Kun Levente a Slip 14 szervezéséről kérdezett. Kapu Tibor elmondta, hogy már két szponzort 

talált, akik támogatják az eseményt. 

Ülés vége: 23:20 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 
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