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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. augusztus 24-én tartott rendes 

üléséről 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 

távozott 

Kimentést 

kért 
Hiányzott 

Agócs Norbert szavazati jog x     

Bányász Gáspár szavazati jog x     

Endrész Roland szavazati jog x     

Farkas Szidónia szavazati jog x     

Fülöp Gergely tanácskozási jog x     

Hepp Ádám szavazati jog    x  

Kelle Gergő tanácskozási jog x     

Lándor Liliána tanácskozási jog x     

Lántzky Anna szavazati jog x     

Lukács Bálint szavazati jog x     

Mészáros Zita tanácskozási jog x     

Modrovics Gergő  szavazati jog x     

Okolicsányi Péter szavazati jog x     

Radácsi Kristóf szavazati jog x     

Richter Kristóf szavazati jog x     

Szenka József szavazati jog x     

Szili Ákos szavazati jog    x  

Takács Attila tanácskozási jog x     

Tóth Ákos  szavazati jog x     

Tóth Levente szavazati jog    x  

Ülés kezdete: 8:30 

Ülés helyszíne: 8638 Balatonlelle, Honvéd utca 40. 

Lántzky Anna kérte, hogy a GHK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív 

hallgatói jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a 

BME Gépészmérnöki Karán. 

Lántzky Anna előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Kollégiumi Bizottság 

1.1. Felszólalások elbírálása kollégiumi férőhely pályázat előzetes eredménye (elsőévesek 

számára) ellen, valamint végleges eredmény 

1.2. Felszólalások elbírálása kollégiumi férőhely pályázat előzetes eredménye (felsőbbévesek 

számára) ellen, valamint végleges eredmény 

2. Ösztöndíj Bizottság 
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2.1. Tanulmányi ösztöndíj osztási elvek 2020/21. tanév tavaszi félévére vonatkozóan 

Lántzky Anna megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön 

megtartásra? 

A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-300/LXI./2019-2020. számú határozat) 

1. Kollégiumi Bizottság 

1.1. Felszólalások elbírálása kollégiumi férőhely pályázat előzetes eredménye 

(elsőévesek számára) ellen, valamint végleges eredmény 

Okolicsányi Péter és Radácsi Kristóf ismertették a 2020/2021. tanév őszi félévére, 

elsőévesek számára szóló kollégiumi férőhely pályázat előzetes eredménye elleni felszólalásokat. 

Okolicsányi Péter bemutatta javaslatát az eljárási hibával kapcsolatos, Radácsi Kristóf a 

kollégiumi pályázathoz kapcsolódó szociális pontok figyelembevételével kapcsolatos 

felszólalásokra vonatkozóan.  

A GHK megvitatta az elhangzottakat.  

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a 2020/2021. tanév őszi félévére, elsőévesek 

számára szóló kollégiumi férőhely pályázat előzetes eredménye elleni felszólalások elbírálását 

az ismertetett formában, valamint a felszólalások után módosított végleges kollégiumi férőhely 

pályázat végleges eredményét?  

A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-301/LXI./2019-2020. számú határozat)  

Richter Kristóf elhagyta a termet. (8:52).  

1.2. Felszólalások elbírálása kollégiumi férőhely pályázat előzetes eredménye 

(felsőbbévesek számára) ellen, valamint végleges eredmény 

Okolicsányi Péter és Radácsi Kristóf ismertették a 2020/2021. tanév őszi félévére, felsőbbévesek 

számára szóló kollégiumi férőhely pályázat előzetes eredménye elleni felszólalásokat. Okolicsányi 

Péter bemutatta javaslatát az eljárási hibával kapcsolatos, Radácsi Kristóf a kollégiumi pályázathoz 

kapcsolódó szociális pontok figyelembevételével kapcsolatos felszólalásokra vonatkozóan.  

A GHK megvitatta az elhangzottakat.  

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a 2020/2021. tanév őszi félévére, felsőbbévesek 

számára szóló kollégiumi férőhely pályázat előzetes eredménye elleni felszólalások elbírálását az 

ismertetett formában, valamint a felszólalások után módosított végleges kollégiumi férőhely 

pályázat végleges eredményét?  

A GHK 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  
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(GHK-302/LXI./2019-2020. számú határozat) 

2. Ösztöndíj Bizottság 

2.1. Tanulmányi ösztöndíj osztási elvek 2020/21. tanév tavaszi félévére vonatkozóan 

Endrész Roland ismertette a 2020/21. tanév tavaszi félévére vonatkozó tanulmányi ösztöndíj 

osztási elveket és a homogén hallgatói csoportok felosztását. 

Endrész Roland elmondta, hogy a korábbi félévekhez képest nem változott sem az osztási elv, 

sem a HHCS-k felosztása. 

Lántzky Anna megkérdezte, ki az, aki elfogadja a tanulmányi ösztöndíj osztási elveit a 2020/21. 

tanév tavaszi félévére vonatkozóan, az ismertetett módon? 

 
A GHK 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-303/LXI./2019-2020. számú határozat) 

 

Ülés vége: 21:15 

A következő ülés várható időpontja: 2020. szeptember 8. (kedd) 20:10 

A következő ülés várható helyszíne: Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József út 1-

17., HK tömb 

 

Kelt: Budapest, 2020. augusztus 24. 

………………………..………….. 

Endrész Roland 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Lántzky Anna 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


