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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet  

2021. november 16-án 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     

Facskó Vince tanácskozási jog x     

Farkas Szidónia szavazati jog x     

Gulácsi Zsombor szavazati jog x     

Kelle Gergő szavazati jog x     

Landor Liliána szavazati jog x     

Lévai Imre szavazati jog x     

Lukács Bálint szavazati jog x     

Mészáros Zita szavazati jog x     

Odus Máté tanácskozási jog x     

Pogácsás Panna szavazati jog x     

Radácsi Kristóf szavazati jog x     

Richter Kristóf szavazati jog x     

Szász Zsolt tanácskozási jog x     

Szilvási Márton szavazati jog x     

Tóth Dániel  szavazati jog x     

Ülés kezdete: 20:10 

Ülés helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17., HK Tömb 

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

jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a BME 

Gépészmérnöki Karán.  

Richter Kristóf előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. EHK beszámoló 

1.1. Beszámoló EHK ülésről (november 11-i) 

2. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

2.1. Mintatanterv felülvizsgálat 

2.2. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 
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3. Kollégiumi Bizottság 

4. Ösztöndíj Bizottság 

4.1. Sportösztöndíj pályázati kiírása 

4.2. Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázati kiírása 

4.3. GHK Közéleti ösztöndíj módosított pályázati kiírása 

4.4. Közösségi ösztöndíj pályázati kiírása 

4.5. Közéleti ösztöndíj pályázati kiírása 

4.6. GHK ösztöndíj augusztusi beszámolási időszak módosított pályázatának eredménye 

5. Szociális Bizottság 

5.1. Beszámoló a 2021.11.16-i KSZB ülésről 

5.2. Beszámoló a 2021.11.13-i rendkívüli Szociális bizottsági ülésről 

6. Rendezvény Bizottság 

6.1. Nyílt nap aktualitások 

7. PR Bizottság 

8. Egyebek 

  

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-099/XVI./2021-2022. számú határozat) 

1. EHK beszámoló 

1.1. Beszámoló EHK ülésről (november 11-i) 

Lukács Bálint és Radácsi Kristóf beszámolt az EHK üléséről. Az ülés emlékeztetője itt elérhető. 

2. Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

2.1. Mintatanterv felülvizsgálat 

Agócs Norbert elmondta, hogy az ülést megelőző héten megrendezésre került a BSc mintatanterv 
felülvizsgálati fórum, ahol a mintatanterv felülvizsgálat fontosságáról és a hallgatók szerepéről esett 
szó. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2021
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2.2. Beszámoló az aktuális tanulmányi ügyekről 

Agócs Norbert elmondta a következőket: 

• A Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelmek száma megnőttek. 

• Az MSc felvételi határideje meg lett hosszabbítva az ülés napjáig.  

3. Kollégiumi Bizottság 

Lévai Imre elmondta, hogy a KTK-ban lecsökkent a karantén szobák száma az ülést követő héten.  

4. Ösztöndíj Bizottság 

4.1. Sportösztöndíj pályázati kiírása 

Endrész Roland prezentálta a 2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó Sportösztöndíj pályázat 

kiírását, Sportösztöndíj pályázathoz tartozó adatkezelési tájékoztatót és az adatkezelési törzslapot. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni az Endrész Roland által prezentált 

2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó Sportösztöndíj pályázat kiírását, Sportösztöndíj 

pályázathoz tartozó adatkezelési tájékoztatót és az adatkezelési törzslapot az előterjesztett 

formában? 

 

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

(GHK-100/XVI./2021-2022. számú határozat) 

 

4.2. Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázati kiírása 

Endrész Roland prezentálta a 2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó Rendezvényszervezői 

ösztöndíj pályázat kiírását, Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázathoz tartozó adatkezelési 

tájékoztatót és az adatkezelési törzslapot. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni az Endrész Roland által prezentált 

2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázat kiírását, 

Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázathoz tartozó adatkezelési tájékoztatót és az adatkezelési 

törzslapot az előterjesztett formában? 

 

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

(GHK-101/XVI./2021-2022. számú határozat) 
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4.3. GHK Közéleti ösztöndíj módosított pályázati kiírása 

Endrész Roland prezentálta a 2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó GHK Közéleti ösztöndíj 

módosított pályázati kiírását. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni az Endrész Roland által prezentált 

2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó GHK Közéleti ösztöndíj módosított pályázati kiírását az 

előterjesztett formában? 

 

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

(GHK-102/XVI./2021-2022. számú határozat) 

 

4.4. Közösségi ösztöndíj pályázati kiírása 

Endrész Roland prezentálta a 2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó Közösségi ösztöndíj 

pályázat kiírását, Közösségi ösztöndíj pályázathoz tartozó adatkezelési tájékoztatót és az 

adatkezelési törzslapot. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni az Endrész Roland által prezentált 

2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó Közösségi ösztöndíj pályázat kiírását, Közösségi 

ösztöndíj pályázathoz tartozó adatkezelési tájékoztatót és az adatkezelési törzslapot az előterjesztett 

formában? 

 

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

(GHK-103/XVI./2021-2022. számú határozat) 

4.5. Közéleti ösztöndíj pályázati kiírása 

Endrész Roland prezentálta a 2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó Közéleti ösztöndíj 

pályázat kiírását, Közéleti ösztöndíj pályázathoz tartozó adatkezelési tájékoztatót és az adatkezelési 

törzslapot. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni az Endrész Roland által prezentált 

2021/2022. tanév őszi félévre vonatkozó Közéleti ösztöndíj pályázat kiírását, Közéleti ösztöndíj 

pályázathoz tartozó adatkezelési tájékoztatót és az adatkezelési törzslapot az előterjesztett 

formában? 

 

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

(GHK-104/XVI./2021-2022. számú határozat) 
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4.6. GHK ösztöndíj augusztusi beszámolási időszak módosított pályázatának 

eredménye 

Endrész Roland prezentálta a GHK ösztöndíj 2021. decemberi kifizetési időponthoz tartozó 
módosított augusztusi eredményét.  

Richter Kristóf megkérdezte, hogy ki tudja támogatni az Endrész Roland által prezentált GHK 
ösztöndíj módosított augusztusi eredményét? 

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

(GHK-105/XVI./2021-2022. számú határozat)  

5. Szociális Bizottság 

5.1. Beszámoló a 2021.11.16-i KSZB ülésről 

Landor Liliána elmondta a következőket: 

• A rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok el lettek bírálva. 

• A referensi és szociális bírálói vizsgaidőpontokat beszélték át. 

• A MŰEPER 2.0 specifikációt nézték át. 

• A következő időszak Igazoláslistájáról beszéltek. 

5.2. Beszámoló a 2021.11.13-i rendkívüli Szociális bizottsági ülésről 

Landor Liliána elmondta, hogy az ülést megelőző hétvége folyamán a Bizottsággal közösen 
véleményezték az előző féléves Igazoláslistát. 

6. Rendezvény Bizottság 

6.1. Nyílt nap aktualitások 

Pogácsás Panna elmondta, hogy a korlátozások hatására a 2021. november 26-án megrendezésre 
kerülő Nyílt nap esemény online formában lesz megvalósítva. A Nyílt nap online platformja több 
napon keresztül elérhető lesz az érdeklődők számára. 

7. PR Bizottság 

Kelle Gergő elmondta, hogy a Képviselet tagjairól külön bemutatkozó felületet szeretne létrehozni 
a GHK weboldalon. 

8. Egyebek 

Bányász Gáspár elmondta, hogy sokat gondolkozott a jövőréről és úgy gondja, most jött el az a 
pillanat, hogy azonnali hatállyal lemondjon képviselői mandátumáról. Richter Kristóf 
megköszönte az eddigi munkáját, és megkérdezte a GHK 2021. évi Tisztújításának eredménye 
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alapján, a szavazatszámok szerint sorban következő hallgatót, Odus Mátét, hogy kíván-e élni 
képviselői mandátumával. Odus Máté felvette mandátumát. 

 

Ülés vége: 22:58 

A következő ülés várható időpontja: 2021. november 23. (kedd) 20:10 

A következő ülés várható helyszíne: BME Kármán Tódor Kollégium, 1111 Budapest, Irinyi József 

utca 1-17., HK Tömb 

 

Kelt: Budapest, 2021. november 16. 

………………………..………….. 

Tóth Dániel 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Richter Kristóf  

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 
 


