
Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2019. szeptember 1-én tartott rendkívüli 

üléséről 

 

Képviselő neve Mandátum Jelen Késett 
Korábban 

távozott 

Kimentést 

kért 
Hiányzott 

Agócs Norbert tanácskozási jogú x     

Bányász Gáspár szavazati jog x     

Endrész Roland tanácskozási jogú    x  

Farkas Szidónia szavazati jog x     

Fülöp Gergely tanácskozási jogú    x  

Gulácsi Balázs szavazati jog    x  

Kántor Tamás szavazati jog    x  

Kovács Eszter  szavazati jog x     

Látnzky Anna tanácskozási jogú x     

Lukács Bálint szavazati jog x     

Okolicsányi Péter szavazati jog x     

Radácsi Kristóf tanácskozási jogú x     

Richter Kristóf szavazati jog x     

Szénási András szavazati jog x     

Szenka József szavazati jog x     

Szili Ákos szavazati jog x     

Tóth Ákos Károly szavazati jog x     

Tóth Amanda szavazati jog    x  

Tóth Levente szavazati jog x     

Ülés kezdete: 20:10 

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

tömb 

Lukács Bálint 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. 

Napirend előtt 

Lukács Bálint előterjesztette a GHK ülésének napirendi pontjait: 

1. Tanulmányi ösztöndíj kiosztási elvek, alkalmazott mérőszámok és homogén hallgatói 

csoportok meghatározása a 2019/2020. tanév tavaszi félévére vonatkozóan 

Lukács Bálint megkérdezte, ki támogatja, hogy az ülés a bemutatott napirendi pontokkal 
kerüljön megtartásra? 

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

(GHK-003/II./2019-2020. számú határozat) 
  



1. Tanulmányi ösztöndíj kiosztási elvek, alkalmazott mérőszámok és homogén hallgatói 

csoportok meghatározása a 2019/2020. tanév tavaszi félévére vonatkozóan 

Tóth Levente ismertette a 2019/2020. tanév tavaszi félévére szóló Tanulmányi ösztöndíj 

kiosztási elvekre, alkalmazott mérőszámokra és a homogén hallgatói csoportok 

meghatározására vonatkozó javaslatát. Elmondta, hogy a TJSZ vonatkozó szabályainak 

megfelelően Dékán Úr véleményezte és jóváhagyta a javaslatot. 

Lukács Bálint megkérdezte, ki az, aki elfogadja a 2019/2020. tanév tavaszi félévére szóló 

Tanulmányi ösztöndíj kiosztási elvekre, alkalmazott mérőszámokra és a homogén hallgatói 

csoportok meghatározására vonatkozó javaslatot a bemutatott formában? 

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

(GHK-004/II./2019-2020. számú határozat) 

 

Ülés vége: 20:20 

A következő ülés várható időpontja: 2019. szeptember 3. (kedd) 20:10 

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

József út 1-17., HK tömb 

 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 1. 

………………………..………….. 

Tóth Levente Ferenc 

emlékeztetővezető 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 

Tóth Amanda 

elnök 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 

 


