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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2018. szeptember 23-án tartott 

rendkívüli üléséről 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 
távozott 

Kimentést 
kért 

Hiányzott 

Bányász Gáspár szavazati 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     

Lukács Bálint szavazati jog x     

Okolicsányi Péter szavazati jog  x    

Szénási András szavazati jog x     

Szili Ákos szavazati jog x     

Tepfenhart Bence tanácskozási jog    x  

Tóth Ákos Károly szavazati jog x     

Tóth Amanda szavazati jog x     

Tóth Levente tanácskozási jog x     

Ureczki Ágnes szavazati jog    x  

Ülés kezdete: 18:05 

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

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 ülésének napirendi pontjait: 

1. Ösztöndíj Bizottság 

1.1. Normatíva felosztás tervezet a 2018/19. tanév őszi félévére 

2. Egyebek 

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

megtartásra? 

A GHK 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-032/V./2018-2019. számú határozat) 
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1. Ösztöndíj Bizottság 

1.1. Normatíva felosztás tervezet a 2018/19. tanév őszi félévére 

Tóth Levente ismertette a normatíva felosztásának tervezetét a 2018/19. tanév őszi félévére 

vonatkozóan. Elmondta, hogy az EHK elküldte a GHK részére a keretet, el a táblázatban címekre 

lebontva látható. Viszonyításképp a tavalyi felosztás is fel van tüntetve a jelenlegi tanévre vonatkozó 

mellett. 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 biztos, hogy tarthatók lesznek a korábbi határok és összegek. 

Okolicsányi Péter megérkezett az ülésre. (18:15) 

Tóth Amanda megkérdezte a GHK tagjait, hogy van-e további kérdésük a normatíva felosztását 

illetően? 

Tóth Amanda megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2018/19. tanév őszi félévére vonatkozó 

hallgatói normatíva felosztásának tervezetét? 

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

(GHK-033/V./2018-2019. számú határozat) 

2. Egyebek 

Tóth Amanda elmondta, hogy a GHK tagjai ne felejtsék el, hogy a holnapi nap folyamán esedékes 

a GHK Tisztújító Fóruma, ez után pedig szintén dönteni kell a tanulmányi ösztöndíj elfogadásáról. 

Kántor Tamás elmondta, hogy valóban dönteni kell róla, habár elegendő adatot még mindig nem 

kapott a GHK. Tóth Amanda hozzátette, hogy konkrétan az mesterképzésre jelentkezett első 

félévüket kezdő hallgatók oklevélátlagát nem közvetítették a GHK felé, mely alapján az 

ösztöndíjukat kapják. 

Kántor Tamás elmondta, hogy a holnapi nap folyamán este nyolc órától Gólyatanács foglalkozás 

lesz. Aki ráér a GHK tagjai közül, jó lenne, ha eljönne. 

Tóth Amanda megkérte a GHK tagjait, hogy szabadidejükben véleményezzék a Grafikus Kör 

Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
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Ülés vége: 18:31 

A következő ülés várható időpontja (alakuló ülés): 2018. október 2. (kedd) 20:10 

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

út 1-17., HK tömb 

 

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 23. 

………………………..………….. 
Tóth Ákos Károly 
emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Tóth Amanda 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


