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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. június 15. Oldalszám: ? 

 

Ülés kezdete: 19:00 

Vígh Miklós elmondta, hogy az ülésen a 2014-es gólyatábor tankörvezetőit és 

rendezvényszervezőit fogjuk kiválasztani. Csütörtökön (június 12.) a tankörvezető jelöltek 

megírtak egy szintfelmérőt. Vígh Miklós ismertette a tankörvezetői ZH felépítését, feladatait és 

pontozását, majd elmondta hogyan alakultak az eredmények.  

Vígh Miklós a ZH eredmények és az azt megelőző foglalkozások alapján összeállított javaslatát 

mutatta be. Elmondta, hogy először a tankörvezetők személyéről fogunk dönteni, szakonként 

bontva. Vígh Miklós ismertette, hogy a várakozások alapján hány elsős hallgatót fognak 

felvenni a Karra szakonként és ezen számok függvényében hány tankörvezetőre lesz szükség, 

ha egy tankör 20/25/30 fős lesz.  

Ipari termék- és formatervező mérnöki szak tankörvezetői 

Vígh Miklós elmondta, hogy kb. 3 tankörvezetőre van szükség ezen a szakon. Elmondta, hogy 

3 jelentkező van, közülük Tácej Tamara és Agócs Katalin ZH eredménye nem megfelelő, 

azonban a jelentkezők alacsony száma miatt szükség van rájuk. A GHK megegyezett abban, 

hogy kiválasztásuk esetén szükséges, hogy újra felkészüljenek az anyagból és újra számon 

legyenek kérve.  
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Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a javaslatot, miszerint az ipari 

termék- és formatervező mérnöki szak tankörvezetői Agócs Katalin, Nagy Ninetta és Tácej 

Tamara legyenek? 

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

A szavazás alapján az ipari termék- és formatervező mérnöki szakon tankörvezetők 

lesznek: Agócs Katalin, Nagy Ninetta és Tácej Tamara. 

Mechatronikai mérnöki szak tankörvezetői 

Vígh Miklós elmondta, hogy kb. 6 tankörvezetőre van szükség ezen a szakon. Elmondta, hogy 

9 jelentkező van, név szerint Balogh Tibor, Fazekas Máté, Gaizer Bence, Gulácsi Balázs, 

Hafenscher Richárd, Hajdu Zsombor, Horváth Andrea, Karácsony Tamás és Major Attila.  

Közülük tankörvezetőnek javasolja Balogh Tibort, Fazekas Mátét, Gulácsi Balázst, 

Hafenscher Richárdot, Hajdu Zsombort és Major Attilát.  

Antal Laura megkérdezte, hogy Hajdu Zsombor miért van a javasolt személyek között, ha nem 

lesz Budapesten a szeptemberi regisztrációs héten. Vígh Miklós elmondta, hogy a regisztrációs 

héten csak szombaton és vasárnap nem lesz elérhető. Antal Laura elmondta, hogy emiatt nem 

támogatja, valamint a személyes meghallgatása alapján sem tartja alkalmasnak a tankörvezetői 

posztra. Somogyi József elmondta, hogy szerinte a jelöltek hozzáállását és alkalmasságát nem 

csak az egyszeri személyes meghallgatás során elhangzottak alapján kell megítélni, hanem 

figyelembe kell venni az előzetes foglalkozások során való teljesítést is. Vígh Miklós elmondta, 

hogy bár a személyes meghallgatáson tényleg nem volt a legmeggyőzőbb, a felkészítő 

foglalkozásokon tapasztaltak alapján alkalmasnak tartja. Szaller Ádám elmondta, hogy tavaly 

a Mechatronika Szakosztály gólyatáborában is ott volt szervezőként és nem volt vele probléma, 

szerették, rendben végezte a feladatait.  

Berta Katalin megkérdezte, hogy Karácsony Tamás hogyan szerepelt a személyes 

meghallgatáson. Kun Levente elmondta, hogy megkérdezték a tavalyi Gólyahajón történt 

incidensről és arra válaszul elmondta, hogy teher alatt tud felelősségteljes lenni.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele Fazekas Mátéval kapcsolatban. 

Szaller Ádám elmondta, hogy ő is jelen volt szervezőként tavaly az MSZO gólyatáborban és 

szerették a gólyák, szerinte alkalmas lenne a feladatra. Perjési Péter elmondta, hogy nagyon 

csendesnek találta. Kun Levente válaszolt, miszerint tény, hogy nem beszélt feleslegesen, de 

amikor kellett, akkor elmondta a véleményét és hozzászólt a témához.  

Perjési Péter megkérdezte, hogy Balogh Tibor hogyhogy ilyen régóta hallgató már a Karon, 

hogyan haladt a tanulmányaival? Nagy Edit válaszul elmondta, hogy külföldön tanult egy évig, 

valamint már MSc-s hallgató, rendben halad a tanulmányaival.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a mechatronikai mérnöki 

szakon tankörvezető legyen Balogh Tibor, Fazekas Máté, Gulácsi Balázs, Hafenscher 

Richárd és Major Attila?  
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A GHK egyhangúan, 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a mechatronikai mérnöki 

szakon tankörvezető legyen Hajdu Zsombor?  

A GHK 10-3-0 arányban elfogadta a javaslatot.  

A szavazások alapján a mechatronikai mérnöki szakon tankörvezetők lesznek: Balogh 

Tibor, Fazekas Máté, Gulácsi Balázs, Hafenscher Richárd, Hajdu Zsombor és Major Attila. 

Energetikai mérnöki szak tankörvezetői 

Vígh Miklós elmondta, hogy kb. 5-6 tankörvezetőre van szükség ezen a szakon. Elmondta, 

hogy 9 jelentkező van, név szerint Csengeri Eszter, Donkó Hajnalka, Egri Tamás, Erdős 

Boglárka, Gáthy Benjámin, Papp Máté, Sóki Rudolf, Szeleczki Kornél és Velenyák Tamás.  

Közülük tankörvezetőnek javasolja Egri Tamást, Erdős Boglárkát, Gáthy Benjámint, Papp 

Mátét és Sóki Rudolfot.  

Kun Levente elmondta, hogy Egri Tamás, Erdős Boglárka, Papp Máté és Sóki Rudolf az 

Energetikai Szakkollégium tagjai. Egri Tamás és Papp Máté Hőtan konzultációkat tartottak. 

Elmondta, hogy Egri Tamás, Gáthy Benjámin, Papp Máté és Sóki Rudolf ebben a félévben 

MSc-s elsősök voltak. Mindannyian jól szerepeltek a foglalkozásokon és ott voltak a nem 

kötelező programokon is.  

Elhangzott, hogy Sóki Rudolf nem volt meggyőző a személyes meghallgatáson 

Berta Katalin elmondta, hogy Sóki Rudolf nem szaktársa, de voltak vele közös órái és nagyon 

szociálisnak ismerte meg, ott volt minden közösségi megmozduláson.  

Perjési Péter megkérdezte, hogy mi a probléma Csengeri Eszterrel, hiszen a ZH-ja jó lett. 

Válaszul elhangzott, hogy korábban is voltak magatartásbeli kérdések. 

Vígh Miklós elmondta nem igazán volt ott lélekben a foglalkozásokon, nem volt túl aktív.  

Antal Laura elmondta, hogy a személyes meghallgatáson Erdős Boglárkát alig hallotta, jókat 

mondott, de nem állítaná ki a gólyák elé, nem elég határozott, Donkó Hajnalkát viszont 

alkalmasnak tartja. Vígh Miklós elmondta, hogy tény, hogy Erdős Boglárkánál ez probléma, 

de Donkó Hajnalkától előzetes megítélése alapján többet várt, mint amit a személyes 

meghallgatáson nyújtott, de ettől alkalmas lehet tankörvezetőnek. Kun Levente elmondta, hogy 

Donkó Hajnalka nagyot keveset szólt hozzá a témához a foglalkozásokon, általában csak 

akkor, amikor muszáj volt, viszont akkor rendben volt.  

Antal Laura megkérdezte, hogy miért nem került be a javaslatba Velenyák Tamás? 

Lelkiismeretesnek és lelkesnek tartja, tudja róla, hogy nagyon szeretné csinálni.  

Válaszul elhangzott, hogy néha túl sok volt, ahogy viselkedett, nagyon rámenős, nagyon erős 

személyiség.  
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Vígh Miklós elmondta, hogy többször is késett a foglalkozásokról és ezt a helyzetet sem 

megfelelően kezelte.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy energetikai mérnöki szakon 

tankörvezető legyen Donkó Hajnalka, Egri Tamás és Papp Máté?  

A GHK egyhangúan, 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele Szeleczki Kornél személyéről?  

Nagy Edit elmondta, hogy bár nem tűnik ki a többiek közül, mert nem beszél feleslegesen, de 

tökéletes egyensúlyt teremt tanulás, sport és szórakozás között, a foglalkozásokon is érdeklődő 

volt, csak pozitívat tud mondani róla, szerinte tudná koordinálni a csoportját.  

Vígh Miklós elmondta, hogy többkörös szavazást tartunk, Erdős Boglárka, Sóki Rudolf, 

Szeleczki Kornél és Velenyák Tamás közül mindenki három emberre szavazhat, akit támogat, 

hogy az energetikai mérnöki szakon tankörvezető legyen.  

Szeleczki Kornél – 12 szavazat 

Erdős Boglárka – 10 szavazat 

Velenyák Tamás – 6 szavazat 

Sóki Rudolf – 5 szavazat 

Mivel a harmadik helyezett nem kapta meg a többséget, ezért Vígh Miklós feltette a kérdést, 

hogy Sóki Rudolf és Velenyák Tamás közül kit támogat a GHK, hogy az energetikai mérnöki 

szakon tankörvezető legyen? 

Sóki Rudolf – 5 szavazat 

Velenyák Tamás – 5 szavazat 

Tartózkodás – 3 szavazat 

Ezek után további egyeztetés kezdődött. 

Vígh Miklós feltette a kérdést, hogy Sóki Rudolf és Velenyák Tamás közül kit támogat a GHK, 

hogy az energetikai mérnöki szakon tankörvezető legyen? 

Velenyák Tamás – 10 szavazat 

Sóki Rudolf – 3 szavazat 

A szavazások alapján az energetikai mérnöki szakon tankörvezetők lesznek: Donkó 

Hajnalka, Egri Tamás, Erdős Boglárka, Papp Máté, Szeleczki Kornél és Velenyák Tamás. 

Gépészmérnöki szak tankörvezetői 

Vígh Miklós elmondta, hogy kb. 14-15 tankörvezetőre van szükség ezen a szakon. Elmondta, 

hogy 20 jelentkező van, név szerint Asztalos Lilla, Borsi Péter, Búti Magor, Csippa Benjámin, 

Forgó Tamás, Gere Dániel, Hegyi Bence, Kiss Dániel, Kovács Dénes, Kozma Bálint, Kun 
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Csaba, Orbán Zoltán, Rákos Szilárd, Rózsavölgyi Gréta, Szigeti Milán, Tímár-Geng Péter, 

Tóth Attila, Uzonyi Sándor, Varga Gábor Dávid, Vitányi Balázs.  

Közülük tankörvezetőnek javasolja Asztalos Lillát, Borsi Pétert, Búti Magort, Csippa 

Benjámint, Forgó Tamást, Gere Dánielt, Hegyi Bencét, Kozma Bálintot, Kun Csabát, Rákos 

Szilárdot, Rózsavölgyi Grétát, Szigeti Milánt, Tímár-Geng Pétert és Tóth Attilát.  

Kun Levente elmondta, hogy Kovács Dénes, Vitányi Balázs és Orbán Zoltán gyenge 

eredményt értek el a tankörvezetői ZH-n. Orbán Zoltán nagyon aktív és lelkes volt, ezért 

javasolja, hogy tankörvezetőként jöhessen. Antal Laura elmondta, hogy Orbán Zoltánt nagyon 

közvetlennek tartja, nagyon alkalmas lenne szerinte a feladatra.  

Kun Levente elmondta, hogy Búti Magor minden foglalkozáson aktív volt, a személyes 

meghallgatáson is jól összefoglalta a mondanivalóját, fegyelmezett. Uzonyi Sándor nem 

teljesített megfelelően a tankörvezetői ZH-n, de jó tankörvezető lehetne.  

Asztalos Lillával kapcsolatban elhangzott, hogy nem megfelelő a stílusa, sokszor nem hallgat 

meg másokat, bizonytalan, hogy jó tankörvezető lenne-e.  

Kun Levente elmondta, hogy sokat tanakodtak Vígh Miklóssal, hogy Varga Gábort javasolják-

e, általában inaktív volt a foglalkozásokon. Vígh Miklós elmondta, hogy a gólyatáborral 

kapcsolatos idei változások miatt talán neki vannak a leginkább ellenérzései, de a Senior Gárda 

többi jelentkező tagja konstruktívabb volt a foglalkozásokon. Antal Laura elmondta, hogy ő 

mindenképpen támogatja Varga Gábort és szeretné, ha lejöhetne, mert sok más jelölt szerinte 

kérdéses, hogy jó tankörvezető lenne-e, de Varga Gábort teljesen alkalmasnak tartja a feladatra. 

Kapu Tibor elmondta, hogy a Senior Gárdán belül az egyik legjobb tankörvezetőnek tartották 

Varga Gábort. Perjési Péter elmondta, hogy Varga Gábor és Kiss Dániel külön is mentek 

hozzá, hogy érdeklődjenek a ZH-ra felkészüléshez szükséges információkról, úgy gondolja, 

hogy a gólyák jól járnának velük, lelkesek. Vígh Miklós elmondta, hogy nem kétli, hogy Varga 

Gábor jó tankörvezető lenne, egyedüli kérdés, hogy jól együtt tudnak-e majd működni. 

Kun Levente elmondta, hogy Szigeti Milán jól tud kommunikálni, jó a kiállása, támogatja 

tankörvezetőnek.  

Szigeti Milánnal kapcsolatban elhangzott, hogy korábban a Gólyatanács tagja is volt, a 

stílusával, hozzáállásával voltak gondok, de ezek az utóbbi időben pozitív irányban változtak.  

Kun Levente elmondta, hogy Kiss Dániel és Tóth Attila írták a legjobb ZH-t, de Kiss Dánielnél 

hasonló problémát lát, mint Varga Gábornál.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy Borsi Péter, Búti Magor, Csippa 

Benjámin, Hegyi Bence, Kozma Bálint, Rákos Szilárd és Tóth Attila a gépészmérnöki szakon 

tankörvezetők legyenek?  

A GHK egyhangúan, 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.  
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Antal Laura elmondta, hogy Orbán Zoltánnak korábban tankörvezetője volt, ismeri, nagyon 

támogatná, ő is írja újra a ZH-t, de ne a rossz eredménye miatt ne lehessen tankörvezető, ha 

egyébként alkalmas lenne rá. Vígh Miklós elmondta, hogy Orbán Zoltán a leglelkesebb 

emberek között volt a foglalkozások során.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy Orbán Zoltán a gépészmérnöki 

szakon tankörvezető legyen?  

A GHK egyhangúan, 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.  

Berta Katalin elmondta, hogy szerinte nem baj, hogy Rózsavölgyi Gréta eddig nem volt aktív 

a közösségi életben, legalább tud külsős szemmel nézni a dolgokra és talán más látásmóddal 

tekinteni a feladatokra.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy Rózsavölgyi Gréta a gépészmérnöki 

szakon tankörvezető legyen?  

A GHK egyhangúan, 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.  

Antal Laura elmondta, hogy Forgó Tamás azt állította, hogy nem szívesen vezetne egyedül 

tankört. Vígh Miklós elmondta, hogy nem ezt állította, csak ezt érzi nehézségnek a feladatban.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy Forgó Tamás a gépészmérnöki 

szakon tankörvezető legyen?  

A GHK 12-1-0 arányban elfogadta a javaslatot.  

Kun Levente elmondta, hogy Kun Csaba a rendezvényszervezői csapatba is jelentkezett, az ott 

kiadott feladatoknál is nagyon lelkesnek bizonyult, rendben elkészített mindent.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy Kun Csaba a gépészmérnöki szakon 

tankörvezető legyen?  

A GHK egyhangúan, 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.  

Perjési Péter elmondta, hogy Tímár-Geng Pétert nagyon alkalmasnak tartja a feladatra, 

gólyakánt a saját tankörében lévő embereket is sokszor fogta össze.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy Tímár-Geng Péter a gépészmérnöki 

szakon tankörvezető legyen?  

A GHK egyhangúan, 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.  

Gere Dániellel kapcsolatban elhangzott, hogy a személyes meghallgatáson nem volt 

meggyőző, a kari közéletben eddig nem igazán vett részt, bár öntevékeny körökben tag volt.  

Vígh Miklós elmondta, hogy csak a foglalkozásokon keresztül ismeri, de ott értelmesen 

kérdezett és szólt hozzá mindig a témához, összességében pozitív volt a benyomása vele 
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kapcsolatban, tény, hogy nem ő volt a legaktívabb, de folyamatosan kivette a részét a 

feladatokból és foglalkozott a témákkal.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy Gere Dániel a gépészmérnöki szakon 

tankörvezető legyen?  

A GHK 9-4-0 arányban elfogadta a javaslatot.  

Berta Katalin elmondta, hogy megérti, hogy Varga Gáborhoz hasonlóan Kiss Dánielnek is 

vannak ellenérzései a gólyatáborral kapcsolatos változásokkal szemben. Antal Laura elmondta, 

hogy Kiss Dánielnek öreg tagként már tavaly sem kellett volna a Senior Gárdában tankört 

vezetnie, de vállalta és idén is jelentkezett, ez arra utal, hogy a motivációja továbbra is megvan, 

nem azért csinálja, mert kötelező lenne. Kapu Tibor elmondta, hogy Kiss Dániel nagyon hallgat 

a vele kapcsolatos kritikákra, ügyel figyelembe venni, figyelmesnek és lelkiismeretesnek tartja.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy Kiss Dániel a gépészmérnöki szakon 

tankörvezető legyen?  

A GHK 11-0-2 arányban elfogadta a javaslatot.  

Szigeti Milánnal kapcsolatban elhangzott, hogy tisztázni szükséges, pontosan hogyan álljon 

tankörvezetőként a feladathoz, de a pozitív változások miatt megérdemli az esélyt, hogy 

tankörvezetőként bizonyíthasson.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy Szigeti Milán a gépészmérnöki 

szakon tankörvezető legyen?  

A GHK 12-0-1 arányban elfogadta a javaslatot.  

Antal Laura elmondta, hogy Kiss Dánielhez hasonlóan Varga Gábort is nagyon alkalmasnak 

tartja. Perjési Péter elmondta, hogy ő is lelkes és érdeklődő volt. Dobó Diána elmondta, hogy 

korábban szerették a gólyái.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy Varga Gábor a gépészmérnöki 

szakon tankörvezető legyen?  

A GHK 9-3-1 arányban elfogadta a javaslatot.  

A szavazások alapján a gépészmérnöki szakon tankörvezetők lesznek: Borsi Péter, Búti 

Magor, Csippa Benjámin, Forgó Tamás, Gere Dániel, Hegyi Bence, Kiss Dániel, Kozma 

Bálint, Kun Csaba, Orbán Zoltán, Rákos Szilárd, Rózsavölgyi Gréta, Szigeti Milán, Tímár-

Geng Péter, Tóth Attila és Varga Gábor. 
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Vígh Miklós elmondta, hogy kb. 15 főre van szükség a gólyatáborban a rendezvényszervezői 

csoportba, 25 fő jelentkezett, név szerint Beke András, Benke Ádám, Bögre Bálint, Fábián 

Mariann, Fáczán Balázs, Geszner Levente, Hart Balázs, Karácsonyi Ronald, Kiss Gábor, 

Kocsis Bence, Kordás Imre, Mezei Tamás, Muráti Tamás, Polgár Eszter, Rabi Zoltán, Somló 

Kinga, Suha Dániel, Szigeti Alex, Szikszai Fanni, Tandi Fruzsina, Tatai Krisztián, Temlin 

Olivér, Tóth Fanny, Tugyi Péter és Urbán Csilla. Szó volt róla, hogy ők nem írtak ZH-t, így 

csak a kiadott feladatok és a foglalkozásokon nyújtott teljesítmény alapján tudunk dönteni.  

Közülük rendezvényszervezőnek javasolja Benke Ádámot, Bögre Bálintot, Fáczán Balázst, 

Geszner Leventét, Kiss Gábort, Kordás Imrét, Mezei Tamást, Polgár Esztert, Rabi Zoltánt, 

Somló Kingát, Szikszai Fannit, Tatai Krisztiánt, Tóth Fannyt, Tugyi Pétert és Urbán Csillát.  

Vígh Miklós elmondta, hogy Beke András nem tett pozitív benyomást, nem állt konstruktívan  

a feladatokhoz, ha adódott lehetőség, egyből elvitte a dolgokat a komolytalanság felé. Kun 

Levente elmondta, hogy ő is hasonlóan látta a helyzetet a foglalkozásokon.  

Kapu Tibor elmondta, hogy Suha Dániel szerinte nagyon alkalmas lenne tankörvezetőnek, 

szívesen állítaná ki a gólyák elé, ikonikus személy, mindenképpen szükség lenne rá. Kun 

Levente elmondta, hogy nem volt meggyőző a személyes meghallgatáson, nem állt pozitívan a 

kiadott feladatokhoz a foglalkozásokon, látszott, hogy nincsenek ínyére a gólyatáborral 

kapcsolatos idei változások. Sokszor volt támadó jellegű a hangvétele, leszólta mások ötleteit, 

nem volt építőjellegű a hozzáállása.  

Kun Levente elmondta, hogy Szigeti Alex nem volt aktív a foglalkozásokon, próbálta 

elkomolytalankodni a kiadott feladatokat. Perjési Péter szerint pozitív vele kapcsolatban, hogy 

szeretne promótereket szerezni a gólyatáborba, jó ötletei voltak. Vígh Miklós elmondta, hogy 

a Gépész Sport Szakosztályban rábízott feladatok nem lettek megfelelően elvégezve, a 

személyével kapcsolatos tapasztalatok nem pozitívak. Kun Levente ezek mellett elmondta, 

hogy Szigeti Alex az utolsó kiadott feladat megoldásában nem vett részt.  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy összesen hány főt válasszunk a rendezvényszervezői csapatba? 

Négy javaslat érkezett: 15 fő, 17 fő, 18 fő és 20 fő. 

15 fő - 0 szavazat 

17 fő - 2 szavazat 

18 fő - 8 szavazat 

20 fő – 3 szavazat 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki tudja támogatni, hogy Benke Ádám, Bögre Bálint, Fáczán 

Balázs, Geszner Levente, Horváth Dávid, Kordás Imre, Mezei Tamás, Polgár Eszter, Rabi 

Zoltán, Somló Kinga, Tatai Krisztián, Tóth Fanny, Tugyi Péter és Urbán Csilla a 

gólyatáborban rendezvényszervezők legyenek?  

A GHK egyhangúan, 13-0-0 arányban elfogadta a javaslatot.  
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Vígh Miklós elmondta, hogy többkörös szavazást tartunk, Beke András, Karácsonyi Ronald, 

Kiss Gábor, Kocsis Bence, Suha Dániel, Szigeti Alex és Szikszai Fanni közül mindenki négy 

emberre szavazhat, akit támogat, hogy a gólyatáborban rendezvényszervező legyen.  

Karácsonyi Ronald – 12 szavazat 

Kocsis Bence – 12 szavazat 

Szikszai Fanni – 9 szavazat 

Kiss Gábor – 7 szavazat 

Suha Dániel – 6 szavazat 

Szigeti Alex – 2 szavazat 

Beke András – 1 szavazat 

A szavazások alapján a gólyatáborban rendezvényszervezők lesznek: Benke Ádám, Bögre 

Bálint, Fáczán Balázs, Geszner Levente, Horváth Dávid, Karácsonyi Ronald, Kiss Gábor, 

Kocsis Bence, Kordás Imre, Mezei Tamás, Polgár Eszter, Rabi Zoltán, Somló Kinga, Szikszai 

Fanni, Tatai Krisztián, Tóth Fanny, Tugyi Péter és Urbán Csilla. 

Ülés vége: 0:30 

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

 Varró Gergő Vígh Miklós  

 jegyzőkönyvvezető elnök 
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