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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

