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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. november 13-án 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: 20:00 

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. Kollégiumi Bizottság 

2.1. Kollégiumi helyzete a kiköltözés során, illetve azután 

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

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

(GHK-105/XVI./2020-2021. számú határozat) 

1. EHK 

1.1. Beszámoló az EHK stratégiai bizottsági üléséről 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

• Igyekszik folyamatosan tájékoztatni a Képviseletet az EHK-ban történtekről. 

• A BME hallgatói közül önkénteseket keresnek sofőrnek a koronavírus tesztre várók 

tesztelésére. 

Pogácsás Panna érdeklődött a részletek iránt. 

Lukács Bálint elmondta, hogy a jelentkezők ösztöndíjban és kollégiumi férőhelyben részesülnek. 

Naponta körülbelül hat órát vesz igénybe a tesztelés, a beosztás elkészítése hetente történik. 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

• Tovább módosították a HÖK ASZ jelenlegi tervezetét, újabb vélemények érkeztek. 

• A kérdéses részek kerültek megbeszélésre. 

Tóth Ákos megérkezett az ülésre. (20:14) 

2. Kollégiumi Bizottság 

2.1. Kollégiumi helyzete a kiköltözés során, illetve azután 

Lukács Bálint elmondta a következőket: 

• A Kármán Tódor Kollégiumból hétvégén is lehetséges a kiköltözés, azonban csupán 

szombat 14:00-ig biztosított a gondnoki jelenlét. 

• Már a bme.hu oldalon is elérhetőek a kollégiumokat érintő hírek. 

• A hallgatók kéttanús nyilatkozattal igazolhatják, hogy rászorulnak a kollégiumi férőhelyre. 

Amennyiben ezen a nyilatkozaton valótlan dolgokat állít valaki, annak súlyos 

következményei lehetnek. 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket: 

• Egyeztetett Csizmadia Eszterrel, valamint a HSZI gondnokaival és azt a visszajelzést 

kapta, hogy vasárnap nem lesz biztosított a gondnoki jelenlét, így nincs lehetőség 

adminisztrálni a kiköltözést – a bme.hu oldalon hirdetett információkkal ellentétben. 

• Halasztó hatállyal bír a kiköltözésre az el nem bírált rektori méltányossági kérelem. 

Lukács Bálint elmondta, hogy tekintettel kell lenni arra, hogy amint visszaérkezik a rektori kérelem 

határozata, annak megfelelően kell eljárni. 

Radácsi Kristóf elmondta a következőket:  
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• Az egyeztetések célja az, hogy a hallgatók ne szenvedjenek semmilyen hátrányt abból 

fakadóan, ha nem sikerül időben kiköltözniük. 

• A mentorok maradhatnak a kollégiumokban.  

• A bennmaradt személyes tárgyakat a HK felelőssége alá helyezték, így egy adott zárható 

helyiségben kell tárolni azokat.  

• Fontos lenne azt kommunikálni a hallgatóságnak, hogy mindenki úgy költözzön ki, ahogy 

szokásos helyzetben tenné, ezzel elkerülve az esetleges későbbi problémákat. 

Richter Kristóf megkérdezte, hogy van-e sablon ahhoz az igazoláshoz, melyet neki kell kitöltenie 

közéleti tevékenység esetén. 

Lukács Bálint elmondta, hogy van, hamarosan továbbítja a GHK-nak. 

 

Ülés vége: 22:03 

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 13. 

………………………..………….. 
Endrész Roland 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Richter Kristóf 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


