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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. augusztus 30. Oldalszám:  

 

Kezdés: 18:53 

Vendégünk volt a Gólyatanács három tagja, Horicsányi Krisztina, Sinkovics Bálint és Szigeti 

Milán. 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós beszélt a normatíva költségvetés maradványának osztásáról, melyen a tavalyihoz 

képest kis mértékben változtatott. Elmondta, hogy a listából kivette a szintfelelősöket, a 

tanulmányi kapcsolattartókat, a SLIP szervezőket, azonban az év közben egyéb tevékenységet 

végzőket benne hagyta. 

Ezután elmondta a pontozás főbb részleteit. 

 20 pont a gólyáknak alanyi jogon jár 

A GHK fórumon való részvételre illetve az ez után levő szavazásra járó pontszámról a GHK 

többkörös szavazást tartott. 

 

Javaslatok Érkezett szavazatok száma 

1. 10+5 pont-10 pont 8 

2. 8+8 pont-8 pont 7 

3. 15 pont-15 pont 1 

 

Ezek alapján a fórumon való részvétel 5 pontot ér, szavazáson való részvétel 10 pontot. 
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 önkéntes nap, ha valaki 1,5 óránál rövidebb ideig vesz részt 3 pont, ha ennél többet 10 

pont 

 teljes OHV kérdőív kitöltése félévente 5 pont. Legfeljebb 2 elutasított kérdőív lehet 

egy félévben. 

 A GHK kérdőív kitöltése 10 pont 

 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a normatíva maradvány elosztását 

a 2013 évre. 

 

A GHK 11-0-1 arányban elfogadta. 

 

Vígh Miklós elmondta a Homogén Hallgatói Csoportok (HHCs) beosztását, valamint a 

2013/14 tanév tavaszi félévére vonatkozó tanulmányi ösztöndíj osztási elveit. A HHCs-k 

szakonkénti bontása mellett továbbra is érvényben marad a +10 %-os szabály miatt bevezetett 

teljesített kreditenkénti bontás. A pontos sávokat a kiírás tartalmazza, mind BSc, mind pedig 

MSc esetén. 

 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja a 2013/14 tavaszi félévre a 

tanulmányi ösztöndíj osztás elveit az alábbi módon írja ki a GHK. 

 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta. 

 

Vígh Miklós ismertette a GHK szavazás menetrendjét.  

 

Szeptember 2-től lenne a jelöltállítás hirdetése. A jelentkezési határidő szeptember 12. éjfél. 

13-án a KÁTÉ megkapja a bemutatkozó szöveget, megcsinálja a GHK választási számot. 23-

án lenne a fórum. 24-26-ig tartana a szavazás. 27-én 22:00-ra a jelentkezők megkapják az 

eredményt. Innentől kezdve lenne a posztra pályázás vasárnap 12:00-ig. A GHK alakuló ülés 

október 1-jén lenne.  

Továbbá a GHK SzMSz módosítás a fórumon lesz ismertetve.  

 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy ez alapján bonyolítsa le a 

választást a GHK és a szavazati bizottságba az EHK-s tagokat a delegáltjaink felkérjék. 

 

A GHK 12-0-0 arányban támogatta. 

 

Kun Levente és Antal Laura elhagyta az ülést. 

 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a szavazati bizottság két 

felügyeleti tagja Tatár Gábor és Molnár László legyen. 

 

A GHK 10-0-0 arányban támogatta. 
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Sport 

Vígh Miklós ismertette a Sport Ösztöndíj határideit. Szeptember 2-án indulna a pályázás, 14-

éig. A szükséges dokumentumok leadására szeptember 14-19-ig lenne lehetőség. Az előzetes 

pontozás 19-én este lenne. A GHK az EHK-s pontozást alkalmazza. Szeptember 21-én éjfélig 

lenne a felszólalásra lehetőség. A végeredmény 25-én éjfélig felkerül a GHK honlapjára. Az 

igazolásokat február 4-től szeptember 1-ig tartó időszakról kell bemutatni. Mindemellett 

megjegyezte, hogy mivel igazolások leadásáról és beszerzéséről van szó, szemben a 

Közösségi ösztöndíjjal, ezért ez túl szoros tervezet a határidők részéről, így nem támogatná. 

 

Rácz Virág távozott. 

 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a Sport Ösztöndíj az első 

kifizetési alkalommal, az ismertetett tervezet szerint legyen kiutalva. 

 

A GHK 0-8-1 arányban elutasította.  

 

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki támogatni tudja, hogy a közösségi ösztöndíj az első 

kifizetési alkalommal kerüljön kiutalásra. 

 

A GHK 8-0-1 arányban elfogadta a döntést.  

 

Ez után Vígh Miklós elmondta, hogy emlékeztetőt fog küldeni a Kármán Stúdiónak, hogy a 

kért videók szeptember 17-ig készüljenek el. 

 

Rácz Virág visszaérkezett. 

 

Részletesen ismertette a félévre vonatkozó tornaterem foglalásra beérkezett időpontokat a 

sportszakosztály részéről. 

 

Vasárnap 21:30-23:00-ig GHK sáv. Kedd esténként a Kármán Focibajnokság, szerda 

esténként az Emeletek Közötti Sportverseny kerül megrendezésre. 

Hétfő 23:00-tól lesz lehetősége a kollégistáknak kosárlabdázni illetve röplabdázni. 

  

Vígh Miklós megkérdezte, hogy ki az, aki el tudja fogadni a Sportszakosztály és a GHK 

teremigénylését. 

 

A GHK 10-0-0 arányban elfogadta. 
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Ülés vége: 20:25 

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

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 jegyzőkönyvvezető elnök 
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