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Emlékeztető
A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2020. november 23-án tartott
rendkívüli üléséről
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Ülés kezdete: 18:00
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.

Ösztöndíj Bizottság
1.1. Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj végeredménye a 2020. november 1-15.
időszakra vonatkozóan
1.2.

Kari BME ösztöndíj végeredménye

1.3.

Szakmai ösztöndíj végeredménye

1.4.

Közösségi ösztöndíj végeredménye
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1.5.

Sportösztöndíj végeredménye

1.6. GHK közéleti ösztöndíj végeredménye a 2020. június 1. – 2020. október 31. időszakra
vonatkozóan

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-106/XVIII./2020-2021. számú határozat)

1. Ösztöndíj Bizottság
1.1. Felszólalások ismertetése

Fülöp Gergely ismertette az előzetes eredmények után beérkezett felszólalásokat. Elmondta, hogy
kevés felszólalás érkezett, és ezen kevés felszólalás közül is csak pár volt jogos.

Fülöp Gergely ismertette a felszólalások elbírálásának menetét. Elmondta, hogy a felszólalásokon
kívüli hibákat is észrevett az előzetes eredményekben, ezeket automatikusan javította.
1.2. Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíj végeredménye a 2020. november 1-15.
időszakra vonatkozóan

Richter Kristóf ismertette előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet ösztöndíjra beérkezett
pályázatok bírálására, azok kifizetési listájára, a 2020. november 1-15. időszakra vonatkozóan.

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja előterjesztését a Gépészkari Hallgatói Képviselet
ösztöndíjra beérkezett pályázatok bírálására, azok kifizetési listájára, a 2020. november 1-15.
időszakra vonatkozóan?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-107/XVIII./2020-2021. számú határozat)
1.3. Kari BME ösztöndíj végeredménye

Endrész Roland ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a KBME ösztöndíj ponthatárára (50 pont) és az egy pontra jutó értékre (2759 Ft)
vonatkozó javaslatát.

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Kari BME ösztöndíj ponthatára 50 pont
legyen és az egy pontra jutó érték 2759 Ft legyen?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-108/XVIII./2020-2021. számú határozat)
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1.4. Szakmai ösztöndíj végeredménye

Endrész Roland ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a Szakmai ösztöndíj egy pontra jutó értékre (2444 Ft) vonatkozó javaslatát.

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Szakmai ösztöndíj egy pontra jutó értéke
2444 Ft legyen?
A GHK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-109/XVIII./2020-2021. számú határozat)

Gulyás Máté megérkezett az ülésre. (18:30)
1.5. Közösségi ösztöndíj végeredménye

Endrész Roland ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a Közösségi ösztöndíj egy pontra jutó értékre (836 Ft) vonatkozó javaslatát.

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Közösségi ösztöndíj egy pontra jutó
értéke 836 Ft legyen?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-110/XVIII./2020-2021. számú határozat)
1.6. Sportösztöndíj végeredménye

Endrész Roland ismertette a beérkezett pályázatok pontozását és a korábbi félévek statisztikáit.
Bemutatta a Sportösztöndíj egy pontra jutó értékre (112 Ft) vonatkozó javaslatát.

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja, hogy a Sportösztöndíj egy pontra jutó értéke 112
Ft legyen?
A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-111/XVIII./2020-2021. számú határozat)
1.7. GHK közéleti ösztöndíj végeredménye a 2020. június 1. – 2020. október 31. nyári, illetve
kora őszi időszakra vonatkozóan

Endrész Roland ismertette előterjesztését a GHK közéleti ösztöndíjra beérkezett pályázatok
bírálására, azok kifizetési listájára, a 2020. június 1. – 2020. október 31. időszakra vonatkozóan.
Bemutatta a beérkezett pályázatok elbírálásának módját, különös tekintettel arra, hogy jelenleg egy
nagyobb időszak került értékelésre, mint az megszokott lenne. Endrész Roland elmondta, hogy
egyes rendezvényszervezők is igénybe vették ezt a pályázatot, mivel a Rendezvényszervezői
ösztöndíjra a legutóbbi módosítás óta csak a KRB tagjai pályázhatnak.

Richter Kristóf megkérdezte, ki az, aki elfogadja előterjesztését a GHK közéleti ösztöndíjra
beérkezett pályázatok bírálására, azok kifizetési listájára, a 2020. június 1. – 2020. október 31.
időszakra vonatkozóan?
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A GHK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
(GHK-112/XVIII./2020-2021. számú határozat)

Endrész Roland elmondta, hogy a Közéleti, illetve Gólya közéleti ösztöndíjak végeredményének
megállapításához szükséges adatokat még nem kapta meg.

Ülés vége: 19:15
A következő ülés várható időpontja: 2020. november 24. (kedd) 20:10
A következő ülés várható helyszíne: A GHK online kommunikációs csatornája.

Kelt: Budapest, 2020. november 23.
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