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Emlékeztető kivonat  
 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2021. április 5-én (hétfőn) tartott elektronikus 
szavazásról készült kivonat  

 

Jelen voltak: Bátori Boglárka, Csete Balázs, Kövér Fanni, Miski Gergő, Oltvári Sándor, Papp Bendegúz, 

Puskely Gergő Pál, Schwendtner Réka, Sinkó Zsanett, Szabó Dániel, Szűcs Angelika, Zsótér Emese Vanda 

Zsótér Emese Vanda kérte, hogy az ÉMK HK tagjai jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói 

jogviszonnyal a BME Építőmérnöki Karán.  

Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a 

BME Építőmérnöki Karán. 

 

Határozatok: 

1. Zsótér Emese Vanda előterjesztette a Közösségi ösztöndíj pályázat végleges 

eredményére a 2020/2021-es tanév tavaszi időszakára vonatkozó javaslatát, a 

pályázathoz tartozó minimum ponthatárt, amelyet 0 pontban határozott meg, a 

minimum ponthoz tartozó összeget, melyet 22.000 Ft-ban állapított meg, továbbá a 

pályázathoz tartozó egy pontra jutó összeget, amelyet 850 Ft-ban határozott meg. A 

képviselet egyhangúlag 12 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta az 

értékelésre tett javaslatot, a minimum ponthatárt, a minimum ponthoz tartozó összeget, 

továbbá a pályázathoz tartozó egy pontra jutó összeget. 

2. Zsótér Emese Vanda előterjesztette a Sportösztöndíj pályázat 2020/21-es tanév tavaszi 

félévére vonatkozó értékelésére tett javaslatát, a pályázathoz tartozó minimum 

ponthatárt, amelyet 5 pontban határozott meg, a minimum ponthoz tartozó összeget, 

melyet 15.000 Ft-ban állapított meg, továbbá a pályázathoz tartozó egy pontra jutó 

összeget, amelyet 1600 Ft-ban határozott meg. A képviselet 11 igen – 0 nem – 1 

tartózkodom szavazattal elfogadta az értékelésre tett javaslatot. A képviselet 11 igen – 

0 nem – 1 tartózkodom szavazattal elfogadta a pályázathoz tartozó minimum ponthatárt, 

a minimum ponthoz tartozó összeget, továbbá a pályázathoz tartozó egy pontra jutó 

összeget. 
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Budapest, 2021. április 6.   

 

Zsótér Emese Vanda 

ÉMK HK elnök 

 


