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Emlékeztető 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet 2019. november 25-26-án tartott 
elektronikus szavazásáról 

 
Képviselő neve Mandátum Részt vett Távol maradt 

Agócs Norbert szavazati jog x  

Bányász Gáspár szavazati jog x  

Emődi Gergő szavazati jog  x 

Endrész Roland tanácskozási jog  x 

Farkas Szidónia szavazati jog x  

Fülöp Gergely tanácskozási jog  x 

Gulácsi Balázs szavazati jog x  

Hepp Ádám tanácskozási jog  x 

Kántor Tamás szavazati jog  x 

Lántzky Anna szavazati jog  x 

Lukács Bálint szavazati jog x  

Modrovics Gergő  szavazati jog  x 

Okolicsányi Péter szavazati jog x  

Radácsi Kristóf tanácskozási jog  x 

Remete Solt tanácskozási jog  x 

Richter Kristóf szavazati jog x  

Szenka József szavazati jog x  

Szili Ákos szavazati jog x  

Tóth Ákos  szavazati jog x  

Tóth Levente szavazati jog x  

Szavazás kezdete: 2019.11.25. (hetfő) 9:00  

Lántzky Anna kérte, hogy a GHK tagjai írásban jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói 

jogviszonnyal a BME Gépészmérnöki Karán. 

Egységesen mindenki írásban nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a BME 

Gépészmérnöki Karán. 

 

1. 2019/2020. tanév őszi féléves Kari BME ösztöndíj végleges eredményének 

elfogadása 

Lántzky Anna előterjesztette a 2019/20 őszi félévben kiírt Kari BME ösztöndíj végleges 

eredményének és kifizetési listájának módosulását. 

Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2019/20 őszi félévben kiírt Kari BME 

ösztöndíj végleges eredményének és kifizetési listájának módosulását? 

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

(GHK-135/XVII./2019-2020. számú határozat) 
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2. 2019/2020. tanév őszi féléves Sportösztöndíj végleges eredményének elfogadása 

Lántzky Anna előterjesztette a 2019/20 őszi félévben kiírt Sportösztöndíj végleges eredményének 

és kifizetési listájának módosulását. 

Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2019/20 őszi félévben kiírt Sportösztöndíj 

ösztöndíj végleges eredményének és kifizetési listájának módosulását? 

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

(GHK-136/XVII./2019-2020. számú határozat) 

3. 2019/2020. tanév őszi féléves Közösségi ösztöndíj végleges eredményének 

elfogadása 

Lántzky Anna előterjesztette a 2019/20 őszi félévben kiírt Közösségi ösztöndíj végleges 

eredményének és kifizetési listájának módosulását. 

Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2019/20 őszi félévben kiírt Közösségi 

ösztöndíj végleges eredményének és kifizetési listájának módosulását? 

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

(GHK-137/XVII./2019-2020. számú határozat) 

4. 2019/2020. tanév őszi féléves Közéleti ösztöndíj végleges eredményének elfogadása 

Lántzky Anna előterjesztette a 2019/20 őszi félévben Közéleti ösztöndíj végleges eredményének 

és kifizetési listájának módosulását. 

Lántzky Anna megkérdezte, hogy ki az, aki elfogadja a 2019/20 őszi félévben kiírt Közéleti 

ösztöndíj végleges eredményének és kifizetési listájának módosulását? 

A GHK 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. 

(GHK-138/XVII./2019-2020. számú határozat) 

Szavazás vége: 2019.11.26. (kedd) 9:00 

A következő ülés várható időpontja: 2019. november 26. (kedd) 20:10 

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

út 1-17., HK tömb 

Kelt: Budapest, 2019. november 26. 

………………………..………….. 
Endrész Roland 

emlékeztetővezető 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

………………………..………….. 
Lántzky Anna 

elnök 
Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 


