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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. november 11-én tartott 

rendkívüli 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     

Gulyás Máté szavazati jog x     

Kelle Gergő tanácskozási jog x     

Lándor Liliána szavazati jog x     

Lukács Bálint szavazati jog x     

Mészáros Zita szavazati jog x     

Modrovics Gergő  szavazati jog x     

Pogácsás Panna szavazati jog x     

Radácsi Kristóf szavazati jog x     

Richter Kristóf szavazati jog x     

Szenka József szavazati jog x     

Szilvási Márton szavazati jog x     

Takács Attila tanácskozási jog x     

Tóth Ákos  szavazati jog x     

 

Ülés kezdete: 18:00 

Ülés helyszíne: A GHK online kommunikáció csatornája. 

Richter Kristóf kérte, hogy a GHK tagjai írásban jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói 

jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a 

BME Gépészmérnöki Karán. 

Richter Kristóf előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. EHK 

1.1. Beszámoló az EHK stratégiai bizottsági üléséről 

2. Ösztöndíj Bizottság 

2.1. Pályázati kiírások és adatkezelési tájékoztatók 

2.1.1. Közösségi ösztöndíj 

2.1.2. Közéleti ösztöndíj 
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2.1.3. Gólya közéleti ösztöndíj 

2.1.4. Hallgatói normatíva felosztása 

Richter Kristóf megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal kerüljön 

megtartásra? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-101/XV./2020-2021. számú határozat) 

1. EHK 

1.1. Beszámoló az EHK stratégiai bizottsági üléséről 

Richter Kristóf elmondta, hogy az EHK-ban folyamatosan egyeztetések folynak a kollégiumok 

helyzetét illetően, így az ülés egyik célja, hogy a GHK naprakész legyen ezen információka illetően. 

Szenka József elmondta a következőket: 

• Rektori engedéllyel engedélyezhető jelenléti foglalkozás. Valószínűleg kizárólag 

szakdolgozathoz szükséges vagy egyéb hasonló fontosságú tevékenységet lehet majd 

végezni az egyetem területén. 

• A kollégiumokban maradhatnak a külföldi, illetve a határon túli lakcímmel rendelkező 

hallgatók. 

• További hallgatók kérvényezhetik, hogy a kollégiumi lakhatásuk megmaradjon, ehhez 

rektori engedély szükséges. 

Tóth Ákos megkérdezte, hogy hogyan érinti a kiköltözés azon hallgatókat, akiknek az állandó 

lakcíme hatósági karantén alatt van? 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

• Jelen álláspont szerint ezen hallgatók nem feltétlen kaphatnak támogatást. Járványügyi 

intézkedésekkel szemben olyan indokokkal lehet a kollégiumokban maradni, melyek 

validálhatók. 

• Jelenleg ezek az indokok szigorú keretek között vannak, ide tartozik a szociális helyzet, 

valamint mások egészségét veszélyeztető hallgatók.  

• Számos szociális alapon leadott kérvény érkezett be, melyek elbírálásában számítanak a HK 

segítségére is – erre felhívta Farkas Szidónia figyelmét is.  

Szenka József elmondta a következőket: 

• November 15. (vasárnap) lesz a kiköltözés határideje azoknak a hallgatóknak, akik nem 

jogosultak a kollégiumokban maradni. Megkérte a GHK-t, hogy következetesen és 

egységesen kommunikálja a kapott információkat. 

• A tanulmányi ügyeket érintő irányelveket összefoglaló dokumentum még nem készült el.  

• Célszerű lenne azt kommunikálni, hogy a jelen félév már online formában zajlik a félév 

végéig, annak érdekében, hogy a vizsgaidőszak ennek megfelelően legyen kidolgozva. 
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Richter Kristóf elmondta, hogy a kommunikáció során fontos hangsúlyozni, hogy a hallgatóknak 

érdemes lenne teljes egészében kiköltözni, illetve, hogy a rektori engedély nem kényelmi 

szempontokra alapszik. 

Farkas Szidónia megkérdezte, hogy nyitva maradhat-e a GHK irodája? 

Szenka József elmondta, hogy tudomása szerint erről még nincs rendelkezés, így jelen álláspont 

szerint igen. 

Bányász Gáspár megkérdezte, hogy milyen jellegű a kiköltözés? 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy gondnoki jelenlét szükséges a teljes kiköltözéshez. 

Bányász Gáspár megkérdezte, hogy mi a teendője azon hallgatóknak, akik nem adminisztrálták a 

kiköltözést és nem adták le a kulcsukat, illetve kártyájukat? 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy ezzel kapcsolatban még nem történt egyeztetés. 

Kelle Gergő megkérdezte, hogy a kiköltözést segítő képviselők kiköltözhetnek-e a megadott 

határidő után? 

Lukács Bálint elmondta, hogy igen, számukra pár nappal meghosszabbítható a kiköltözés 

határideje. 

Radácsi Kristóf elmondta, hogy a HSZI megkérte a kollégiumi mentorokat, valamint a hallgatói 

képviseletet, hogy ne költözzenek ki, míg a hallgatók nagyobb része a kollégiumokban tartózkodik. 

Richter Kristóf elmondta, hogy szeretné megkérni az EHK-delegáltakat arra, hogy minden 

fórumon képviseljék azt, hogy a hallgatóknak abban az esetben is a kollégiumokban 

maradhassanak, ha a lakcímük hatósági karantén alatt van. 

Szenka József elmondta, hogy elküldte az EHK számára Richter javaslatát. 

Radácsi Kristóf prezentálta azt az e-mailt, mellyel tájékoztatná a hallgatókat a kiköltözésről.  
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2. Ösztöndíj Bizottság 

2.1. Pályázati kiírások és adatkezelési tájékoztatók 

Endrész Roland ismertette a 2020/21. tanév őszi félév ösztöndíjak hátra maradt pályázati kiírásait. 

Egyesével beszámolt a kiírásokról és az adott teljesítményalapú ösztöndíjakról általánosságban, 

kiemelve a lényegi változásokat. Elmondta, hogy a határidők az összes pályázati kiírásban változtak. 

Ismertette a határidők megszabásánál használt alapelveket. Beszámolt az adatkezelési tájékoztatók 

felépítéséről és tartalmáról. 

2.1.1. Közösségi ösztöndíj  

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Közösségi ösztöndíj pályázati kiírását és 

adatkezelési tájékoztatóját? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-102/XV./2020-2021. számú határozat) 

2.1.2. Közéleti ösztöndíj  

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Közéleti ösztöndíj pályázati kiírását és 

adatkezelési tájékoztatóját? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-103/XV./2020-2021. számú határozat) 

2.1.3. Gólya közéleti ösztöndíj  

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja a Gólya közéleti ösztöndíj pályázati kiírását és 

adatkezelési tájékoztatóját? 

A GHK 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-104/XV./2020-2021. számú határozat)  
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2.1.4. Hallgatói normatíva felosztása 

Endrész Roland elmondta, hogy az EHK-tól érkezett maradványról szükséges dönteni. Az 

elnökséggel egyeztetettek alapján javasolja a maradványt teljes egészében a TANUL jogcímre 

helyezni. Ismertette a javaslat mögött álló elveket. 

Szenka József elmondta, hogy nem támogatja a javaslatot, ugyanis véleménye szerint ez a döntés 

rossz visszhangot keltene a hallgatók körében. 

Lukács Bálint elmondta, hogy támogatja Szenka József álláspontját, javasolja az ISZTK kereten 

felhasználni ezt az összeget. 

Endrész Roland elmondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy ennek a döntésnek negatív visszhangja 

lenne, továbbá szerinte jelenleg nem erre kellene fektetni a hangsúlyt. Véleménye szerint ez egy jó 

lehetőség a tanulmányi ösztöndíj, illetve egyéb ösztöndíjak növelésére egyaránt. 

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy az EHK-tól kapott maradvány a TANUL 

jogcímen kerüljön felhasználásra? 

A GHK 11 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-104/XV./2020-2021. számú határozat) 

Ülés vége: 22:45 

A következő ülés várható időpontja: 2020. november 17. (kedd) 20:10 

A következő ülés várható helyszíne: A GHK online kommunikációs csatornája. 

 

Kelt: Budapest, 2020. november 23. 

………………………..………….. 
Endrész Roland 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Richter Kristóf 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


