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Jelen voltak: Bátori Boglárka, Csete Balázs, 

Kövér Fanni, Modori Márton, Molnár Zsanett, Oltvári Sándo

 
Puskely Gergő kérte, hogy az ÉMK HK tagjai

jogviszonnyal a BME Építőmérnöki Karán.

aktív hallgatói jogviszonnyal a BME Építőmérnöki

 

Határozatok: 

Puskely Gergő előterjesztette a 

márciusi hónapjára vonatkozó értékelésére tett javaslatát, a pályázathoz tartozó minimum 

ponthatárt, amelyet 0 pontban határozott meg, a minimum ponthoz tartozó összeget, melyet 

0 Ft-ban állapított meg, továbbá a pál

Ft-ban határozott meg. A képviselet 10

az értékelésre tett javaslatot, a minimum ponthatárt, illetve a minimum ponthatárhoz t

összeget. A képviselet 10 igen 

jutó összeget. 
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Emlékeztető kivonat  
 

ki Kar Hallgatói Képviselet 2020. április 20-án (Hétfőn
lektronikus üléséről készült kivonat  

 

Bátori Boglárka, Csete Balázs, Hadarics Réka, Kindling Attila, Kovács Klementina, 

Kövér Fanni, Modori Márton, Molnár Zsanett, Oltvári Sándor, Puskely Gergő

az ÉMK HK tagjai jelezzék, hogy rendelkeznek

jogviszonnyal a BME Építőmérnöki Karán. Egységesen mindenki nyilatkozott, hogy rendelkezik 

aktív hallgatói jogviszonnyal a BME Építőmérnöki Karán. 

Puskely Gergő előterjesztette a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 2019/20

vonatkozó értékelésére tett javaslatát, a pályázathoz tartozó minimum 

ponthatárt, amelyet 0 pontban határozott meg, a minimum ponthoz tartozó összeget, melyet 

ban állapított meg, továbbá a pályázathoz tartozó egy pontra jutó összeget

határozott meg. A képviselet 10 igen – 0 nem – 1 tartózkodom szavazattal elfogadta 

az értékelésre tett javaslatot, a minimum ponthatárt, illetve a minimum ponthatárhoz t

igen – 0 nem – 1 tartózkodom szavazattal elfogadta az egy pontra 

 

 

Kruspér utca 2. 

 

(Hétfőn) tartott 

Hadarics Réka, Kindling Attila, Kovács Klementina, 

r, Puskely Gergő, Tóth Ádám 

jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói 

nyilatkozott, hogy rendelkezik 

ösztöndíj pályázat 2019/20/2 félév 

vonatkozó értékelésére tett javaslatát, a pályázathoz tartozó minimum 

ponthatárt, amelyet 0 pontban határozott meg, a minimum ponthoz tartozó összeget, melyet 

yázathoz tartozó egy pontra jutó összeget, amelyet 850 

tartózkodom szavazattal elfogadta 

az értékelésre tett javaslatot, a minimum ponthatárt, illetve a minimum ponthatárhoz tartozó 

tartózkodom szavazattal elfogadta az egy pontra 

Puskely Gergő Pál 

ÉMK HK elnök 


