
  1 / 6. oldal  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kar  

Gépészkari Hallgatói Képviselet  

1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17. 
Telefon: 06/20 224-4139, 06/30 747-3759 
e-mail: info@ghk.bme.hu ● web: ghk.bme.hu 

 

Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2021. április 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     

Landor 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 kommunikációs csatornája. 

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

jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki írásban nyilatkozott, hogy rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a BME 

Gépészmérnöki Karán. 

Richter Kristóf előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. 2020/21. tanév tavaszi félévének ISZTK keretfelosztása 

1.1. 2020/21. tanév tavaszi félévének ISZTK keretfelosztás prezentálása 

2. 2020/21. tanév tavaszi féléves ösztöndíjak eredményei 

2.1. Sportösztöndíj eredménye 

2.2. KBME és Szakmai Ösztöndíj eredménye 

2.3. Közösségi Ösztöndíj eredménye 

2.4. GHK közéleti ösztöndíj eredménye 
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3. 2020/21. tanév márciusi GHK ösztöndíj eredménye 

3.1. 2020/21. tanév március havi GHK ösztöndíj eredménye 

  

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

megtartásra? 

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

(GHK-XLV/197./2020-2021. számú határozat) 

 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy Landor Liliána távollétében ki jelentkezik 
emlékeztetővezetőnek. 

Modrovics Gergő jelentkezett, hogy szeretne ő lenni a jelen ülés emlékeztetővezetője. 

Richter Kristóf megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés emlékeztetővezetője Modrovics Gergő 
legyen. 

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

(GHK-XLV/198./2020-2021. számú határozat) 

 

1. 2020/21. tanév tavaszi félévének ISZTK keretfelosztása 

1.1. 2020/21. tanév tavaszi félévének ISZTK keretfelosztás prezentálása  

Fülöp Gergely prezentálta a 2020/21. tanév ISZTK keret felosztását. 

 

Landor Liliána megérkezett az ülésre. (18:05) 

2. 2020/21. tanév tavaszi féléves ösztöndíjak eredményei 

2.1. Sportösztöndíj eredménye 

Fülöp Gergely prezentálta a 2020/21. tanév tavaszi féléves Sportösztöndíj eredményét. 
Fülöp Gergely elmondta a következőket: 

• A tavalyi eredményekhez képest nőttek az ösztöndíj elnyerésekor kapott összegek. 

• Egy pályázó nem adta le a szükséges igazolásokat, a hiánypótlást elmulasztotta, több 

alkalommal. 

• Nem érkezett a Sportösztöndíj kapcsán felszólalás a hallgatóktól. 

A GHK tagjai átbeszélték a pályázatokat és megvitatták az eredményeket. 

Richter Kristóf előterjesztette a Sportösztöndíj egypontértékét. 
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Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy a Sportösztöndíj egypontértéke 100 
Ft legyen? 

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

(GHK-XLV/199./2020-2021. számú határozat) 

 

Richter Kristóf előterjesztette a Sportösztöndíj végleges eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy a Sportösztöndíj végleges 
eredményét? 

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

(GHK-XLV/200./2020-2021. számú határozat) 

 

Landor Liliána átvette az ülés emlékeztetőjének vezetését. (18:13) 

2.2. KBME és Szakmai ösztöndíj eredménye 

Fülöp Gergely prezentálta a KBME és Szakmai ösztöndíjak eredményeit. 

Agócs Norbert érdeklődött, hogy a jelenlegi félévben mekkora ösztöndíjra számíthatnak a 
különböző típusú nyelvvizsgával pályázók a Szakmai ösztöndíj esetén. 

Szenka József elmondta, hogy véleménye szerint változtatni kellene a Fülöp Gergely által 
prezentált egypontértéken a Szakmai ösztöndíj esetében. 

Endrész Roland javasolta, hogy a jelenlegi helyzetben a Szakmai ösztöndíjra nagyobb összeget 
kapjanak a hallgatók, mivel a legtöbb kari öntevékeny kör a vírushelyzet miatt nem tudott 
ugyanúgy működni és ugyanannyit tevékenykedni, mint egy jelenléti félévben. 

Fülöp Gergely elmondta a következőket: 

• Kettő felszólalás érkezett a Szakmai ösztöndíjra pályázó hallgatók esetében.  

• Ebből az egyik jogos felszólalás volt, a másik hallgató teljesítménye (nyelvvizsgájának 

kiállítási dátuma) viszont nem esik bele a pályázat által vizsgált időszakba, ezért ő majd a 

következő félévben tud leadni pályázatot. 

• A publikációk és versenyeredmények pontjai módosultakDékánhelyettes Úr elküldte a 

javaslatait, melyben voltak eltérések az előzetes eredményhez képest. 

 

Lukács Bálint és Gulyás Máté megérkezett az ülésre. (18:25) 

 

Richter Kristóf előterjesztette a Szakmai ösztöndíj egypontértékét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy a Szakmai Ösztöndíj egypontértéke 
1224 Ft legyen? 

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-XLV/201./2020-2021. számú határozat) 
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Richter Kristóf előterjesztette a Szakmai ösztöndíj végleges eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Szakmai ösztöndíj végleges eredményét? 

A GHK 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-XLV/202./2020-2021. számú határozat) 

 

Richter Kristóf előterjesztette a KBME ösztöndíj ponthatárát. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy a KBME ösztöndíj ponthatára 65 
pont legyen? 

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-XLV/203./2020-2021. számú határozat) 

 

Richter Kristóf előterjesztette a KBME ösztöndíj egypontértékét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy a KBME ösztöndíj egypontértéke 
1471 Ft legyen? 

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-XLV/204./2020-2021. számú határozat) 

 

Richter Kristóf előterjesztette a KBME ösztöndíj végleges eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a KBME ösztöndíj végleges eredményét? 

A GHK 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-XLV/205./2020-2021. számú határozat) 

 

2.3. Közösségi ösztöndíj eredménye 

Fülöp Gergely prezentálta a 2020/21. tanév tavaszi félévére vonatkozó Közösségi ösztöndíj 
eredményét. 

Richter Kristóf előterjesztette a Közösségi ösztöndíj egypontértékét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja, hogy a Közösségi Ösztöndíj 
egypontértéke 1156 Ft legyen? 

A GHK 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-XLV/206./2020-2021. számú határozat) 
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Richter Kristóf előterjesztette a Közösségi ösztöndíj végleges eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a Közösségi ösztöndíj végleges 
eredményét? 

A GHK 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-XLV/207./2020-2021. számú határozat) 

 

2.4. GHK közéleti ösztöndíj eredménye 

Fülöp Gergely elmondta a következőket: 

• Informatikai fejlesztésre és a kolireg fejlesztésére szeretnék Gergely Dánielt GHK közéleti 

ösztöndíjban részesíteni. 

Richter Kristóf előterjesztette Gergely Dániel GHK közéleti ösztöndíjának eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki támogatja, hogy Gergely Dániel GHK közéleti 
ösztöndíjban részesüljön? 

A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-XLV/208./2020-2021. számú határozat) 

 

3. 2020/21. tanév márciusi GHK ösztöndíj eredménye 

3.1. 2020/21. tanév március havi GHK ösztöndíj eredménye 

Endrész Roland prezentálta a március havi GHK ösztöndíj eredményét. 

Richter Kristóf előterjesztette a 2020/21. tanév március havi GHK ösztöndíj eredményét. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a március havi GHK ösztöndíj 
eredményét? 

A GHK 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  

(GHK-XLV/209./2020-2021. számú) 
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Ülés vége: 18:57 

A következő ülés várható időpontja: 2021. április 13. (kedd) 20:10 

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

 

Kelt: Budapest, 2021. április 11. 

………………………..………….. 

Landor Liliána 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


