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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2018. február 20-án tartott  

rendkívüli üléséről 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 
távozott 

Kimentést 
kért 

Hiányzott 

Bányász Gáspár tanácskozási jog    x  

Csala Tas szavazati jog x     

Czavalinga Dénes szavazati jog x     

Göllei Máté szavazati jog    x  

Gulácsi Balázs szavazati jog x     

Hegyi Bence szavazati jog x     

Heszler András szavazati jog x     

Kántor Tamás szavazati jog x     

Kovalovszki Máté szavazati jog    x  

Lajtos Máté szavazati jog    x  

Lukács Bálint tanácskozási jog    x  

Okolicsányi Péter szavazati jog    x  

Szili Ákos szavazati jog x     

Tepfenhart Bence tanácskozási jog    x  

Timár-Geng Péter szavazati jog    x  

Tóth Ákos Károly tanácskozási jog    x  

Tóth Amanda szavazati jog x     

Tóth Levente tanácskozási jog x     

Ureczki Ágnes szavazati jog    x  

Varró Gergő szavazati jog x     

Ülés kezdete: 8:00 

Tóth Amanda 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. 

Tóth Amanda előterjesztette a GHK rendkívüli ülésének napirendi pontjait. 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi 

pontokkal kerüljön megtartásra? 

A GHK 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  
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1. Ösztöndíj Bizottság 

1.1. Normatíva felosztás tervezet a 2017/18. tanév tavaszi félévére 

Tóth Levente ismertette a 2017/18. tanév tavaszi félévére vonatkozó hallgatói normatíva 

felosztás tervezetet. Elmondta, hogy a csökkenő hallgatói létszám miatt a normatíva teljes összege 

kisebb, mint a korábbi félévekben. Elmondta továbbá, hogy a Tanulmányi ösztöndíjra a 

maximális keretet javasolja felhasználni, hiszen a hallgatók által elért átlagok folyamatosan 

növekednek, így még a maximális keret mellett sem lesznek tarthatók a korábbi határok és 

összegek. 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2017/18. tanév tavaszi félévére 

vonatkozó hallgatói normatíva felosztásának tervezetét? 

A GHK 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

 

1.2. Tanulmányi ösztöndíj határai és összegei a 2017/18. tanév tavaszi félévében 

Tóth Levente ismertette a 2017/18. tanév tavaszi félévére vonatkozó Tanulmányi ösztöndíj 

határaira és összegeire tett javaslatait. 

A GHK jelenlévő tagjai egyetértettek abban, hogy a korábbi határok és összegek nem tarthatók a 

félévre vonatkozó alacsony keretek mellett. Két javaslat került megvitatásra: 

• Alacsonyabb maximális összegek mellett alacsonyabb ösztöndíj határok. 

• A korábbi félévekhez hasonló maximális összegek mellett a másik javaslathoz képest 

néhány századdal magasabb ösztöndíj határok. 

A GHK tagjai hosszasan megvitatták a javaslatokat, azok előnyeit és hátrányait. Érkeztek további 

javaslatok, de ezek hamar elvetésre kerültek. 

A GHK tagjai Tóth Amanda javaslatára szimpátia szavazást tartottak a megvitatott javaslatokról: 

• Alacsonyabb összegek és alacsonyabb határok: 1 szavazat 

• Magasabb összegek és magasabb határok: 9 szavazat 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2017/18. tanév tavaszi félévére 

vonatkozó Tanulmányi ösztöndíj határait és összegeit? 

A GHK 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

Ülés vége: 9:00 

A következő ülés várható időpontja: 2018. február 20. (kedd) 20:10 

 

………………………..………….. 
Kántor Tamás 

emlékeztető-vezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Tóth Amanda 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


