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Emlékeztető 

 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. április 06-án (szombaton) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 11:35 

Az ülés vége: 13:55 

Jelen voltak:  

Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Kovács Klementina, Molnár Zsanett, Pásztor Nikolett, Puskely 

Gergő, S. Nagy Roland Levente, Szabó Krisztina, Szűcs Ákos 

Kimentését kérte: Gődér Vivien, Károlyi Roland, Kóródi Eszter 

Késett: 

Tanácskozási jogú tagok: Kindling Attila, Tóth Ádám 

Vendég: Botka Erik, Csete Balázs, Gődér Nikoletta, Oltvári Sándor, Szenes Patrik 

 

Gődér Vivien távollétében az ülés levezető elnöke Puskely Gergő.  

Puskely Gergő kérte, hogy az ÉMK HK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói 

jogviszonnyal a BME Építőmérnöki Karán.  

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

Építőmérnöki Karán. 

 

1. Aktualitások 

1.1. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviselet tagjait, hogy a keddi nap folyamán megbeszélésen fog 

részt venni Dr. Dunai László Dékán Úrral. 

1.2. Puskely Gergő beszámolt, hogy az ÉMK HK által írt Karima cikkeknek, híreknek felelőst kell 

választani. Csete Balázs jelentkezett a feladatra. Kovács Klementina hozzátette, hogy az 

esetlegesen beragadt lapszámokból készítsünk a Karimával közösen kari kiadványt. 

1.3. Puskely Gergő elmondta, hogy kedden Gólyatáborról szóló megbeszélés volt a TTK HK-val 

közösen, az ott elhangzottakról Szabó Krisztina fog beszámolni a későbbiekben. 

1.4. Puskely Gergő beszámolt, hogy megbeszélésen vett részt Kóródi Eszterrel, Molnár Krisztinával 

és Molnár Zsanettel az RB vezetői posztátadásról, feladatok kiosztásáról. 

1.5. Puskely Gergő elmondta, hogy stratégiai ülést fog tartani a Gólyatanács kialakításáról, az 

időpontjának meghatározásához doodle-t fog kiküldeni. 

1.6. Puskely Gergő beszámolt, hogy a nyári táborokra rendelt italokat várhatóan hamarosan át kell 

vennünk, a raktározásra megfelelő helyet kell keresnünk a kollégiumban. Kovács Klementina 

elmondta, hogy az alagsorban található egy ÉMK HK raktárhelyiség, ahova elférne az áru, továbbá 

a tárgyalóban és a volt GB irodában is van lehetőség a tárolásukra. 

 

2. Alelnöki beszámoló 

2.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy az ÉMK HK alakuló hétvége szervezésével foglalkozott 

Puskely Gergővel. 
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3. Egyetemi Hallgatói Képviselet beszámoló 

3.1. Katona Rebeka és Kovács Klementina beszámoltak az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. április 

04-ei ülésén elhangzottakról. Az ülés emlékeztetője megtalálható az EHK honlapján 

(http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok). 

4. Gazdasági referensi beszámoló 

4.1. Kovács Klementina elmondta, hogy elkészítette a javított gazdasági beszámolót és költségvetést. 

4.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy az irodaszer rendelést továbbítani fogja Szili Ákosnak. 

4.3. Kovács Klementina tájékoztatta a Képviselet tagjait, hogy elszámoláson vett részt az 

Építőmérnöki Szakestélyről Molnár Krisztinával, Pulay Annával és Orbán Balázzsal. 

4.4. Kovács Klementina elmondta, hogy Orbán Balázzsal egyeztetett az ÉMK HK előalakuló 

hétvégéről. 

4.5. Kovács Klementina beszámolt, hogy elkészítette a DSK köredzéseit tartó edző munkájáról, mint 

szolgáltatásról szóló igénylő dokumentumot a HSZI számára. Kovács Klementina javasolta, hogy 

a sportnormatívából fennmaradt összeget költse a Kar az ezévi Gólyatábor sport programjaira. A 

Képviselet támogatta az ötletet. 

4.6. Kovács Klementina elmondta, hogy a Vásárhelyi Napok szervezése rendben zajlik, továbbá 

felhívta a figyelmet, hogy a vendégek/ kedvezményes bérlettel rendelkezők listáját minél előbb 

össze kell állítani. 

4.7. Kovács Klementina beszámolt, hogy a Köri vacsoráról egyeztetett Szabó Krisztinával, és 

összeállította a program költségvetését. 

5. Oktatási Bizottsági beszámoló 

5.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy Dr. Lovas Tamás oktatási dékánhelyettes úrral egyeztetett a 

Matematika A2 tantárgy zárthelyi dolgozat időpontjáról. A teljesítményértékelési tervben más 

időpont szerepelt, mint a kihirdetett alkalom, de a változtatást a KTB gond nélkül elfogadta. 

5.2. Pásztor Nikolett tájékoztatta a Képviseletet az Oktatási Dékánhelyettesi ülésen elhangzottakról. 

5.3. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy Beluzsár Ádám elküldte a karoknak az idei felvételi számokat, 

melyet továbbított a Képviselet felé. 

5.4. Pásztor Nikolett elmondta, hogy Szűcs Ákossal megkezdték az Oktatási referensi posztátadással 

kapcsolatos teendőket. 

6. Kollégiumi Bizottsági beszámoló 

6.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy továbbra is vannak még új beköltözők a Kollégiumba. 

6.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy több alkalommal akadtak gondok azzal kapcsolatban, hogy a KI 

nem tudott hallgatókról, akik kiköltöztek vagy férőhelyüket visszamondták, ezért nem 

engedélyezték új beköltözők elszállásolását ezeken a helyeken, de a problémákat sikerült hamar 

megoldani. 

6.3. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviseletet, hogy sok hallgatói megkeresés érkezik új belépőkártya 

igénylésekről, azonban nagyon kevés van már ezekből, a töröttek helyett nem kapott még újakat a 

Kollégium. Az is probléma, hogy sok hallgató nem igényel állandó belépőkártyát, hanem az 

ideiglenes kártyáikat újíttatják meg folyamatosan. 

6.4. Molnár Zsanett elmondta, hogy az EHK kérte a kollégiumi referenseket, hogy nézzék át a FIR 

hozzáférési jogosultságokat, illetve a KKB levelezőlistán lévő személyek névsorát. 

6.5. Molnár Zsanett beszámolt, hogy érkezett hozzá egy hallgatói megkeresés a szoba nem megfelelő 

állapota miatt. 
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7. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 

7.1. Kóródi Eszter távollétében Molnár Zsanett elmondta, hogy a hétfői alakuló ülést követően 

átveszi a bizottság vezetői pozíciót Kóródi Esztertől, ő fog az adminisztratív feladatokkal 

foglalkozni, a bizottság belső működéséért és a rendezvények lebonyolításáért Molnár Krisztina 

fog felelni. A júliusi tanácskozási jogú tag pályázaton Molnár Krisztina jelentkezni fog, 

amennyiben a Képviselet megválasztja, átvenné a bizottság teljes vezetését. 

7.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy a Vásárhelyi Napokra kötött reklámszerződéseket először Orbán 

Balázsnak fogják továbbítani átnézésre, majd ezután küldik ki a cégeknek. A szerződésekkel ezen 

a rendezvényen még Kóródi Eszter fog foglalkozni. 

7.3. Molnár Zsanett elmondta, hogy Molnár Krisztinával és Puskely Gergővel megbeszélésen 

vettek részt a Szakkollégium tagjaival a jövőbeli együttműködésről. A szerdai nap folyamán újra 

össze fognak ülni, miután tájékoztatót fognak tartani a bizottság munkája iránt érdeklődőknek. 

7.4. Molnár Zsanett beszámolt, hogy Molnár Krisztina megbeszélésen vett részt a Swietelsky 

Vasúttechnika Kft. képviselőivel az éves támogatás lehetőségeiről. 

7.5. Molnár Zsanett elmondta, hogy a Szakkollégium tagjaival egyeztettek a Szakmai hét szervezési 

feladatainak felosztásáról. 

7.6. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviselet tagjait, hogy jövő hét szerdán újból megbeszélést 

tartanak a Szakkollégium tagjaival, továbbá aznap kerül megrendezésre a tájékoztató előadás a 

bizottságról. 

7.7. Molnár Zsanett elmondta, hogy az éves kiajánló brosúrából elkészült a rövidített változat, továbbá 

a tagfelvételt hirdető plakátok is el lettek küldve már a nyomdába. 

7.8. Molnár Zsanett beszámolt, hogy Molnár Krisztina megbeszélésen vett részt a Kari Állófogadás 

és Kari tábor szervezési feladatairól Szabó Krisztinával. 

8. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 

8.1. S. Nagy Roland Levente elmondta, hogy Kari BME ösztöndíj pályázatokat bírált Kindling 

Attilával, Kovács Klementinával és Puskely Gergővel, az előzetes eredményeket összesítő 

táblázatot Kindling Attila készítette el. 

8.2. S. Nagy Roland Levente beszámolt, hogy az aktuális pályázatokkal kapcsolatban sok hallgatói 

megkeresés érkezik a bizottsághoz. 

9. Szociális Bizottsági beszámoló 

9.1. Tóth Ádám elmondta, hogy a GB iroda festése elkészült. 

9.2. Tóth Ádám beszámolt, hogy az EHK Külső Szociális Bizottságban vállalt projektjével fog 

foglalkozni az elkövetkezendő időben. 

 

10. Egyéb: 

10.1. Szűcs Ákos elmondta, hogy a Képítő Fotókör képeinek cenzúrázásakor visszatérő hibákat 

tapasztal, de nyitottan áll a feladathoz, sok teret adva nekik. A VN képeinek átnézésében még 

segíteni fog az új Képítő felelősnek. 

10.2. Csete Balázs elmondta, hogy a Tisztújításról írt és osztott meg posztokat a HK Facebook oldalán, 

továbbá a határozattárat töltötte. 

10.3. Károlyi Roland távollétében Szűcs Ákos beszámolt, hogy a héten nem volt a Mentorgárdának 

gyűlése, így a Szakest szervezésében felmerült problémákat nem tudták még megbeszélni. Szűcs 

Ákos tájékoztatta a Képviseletet, hogy Károlyi Roland helyett Pulay Anna fog részt venni a 

vasárnapi Kibővített Kollégiumi Bizottság ülésen. Szűcs Ákos elmondta, hogy a félév hátralévő 
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részében még két program fog megrendezésre kerülni a Mentorgárda által, illetve a szokásos 

beszavazót tartják még meg. 

10.4. Tóth Ádám kérte a Képviselet tagjait, hogy az irodarendet tartsák be, majd hozzátette, hogy 

szeretné a szelektív hulladékgyűjtést bevezetni. 

10.5. S. Nagy Roland Levente elmondta, hogy a VVS által elkészített videók átnézésével foglalkozott. 

10.6. Oltvári Sándor beszámolt, hogy megkapta átnézésre Szolnoki Roxánától az áprilisi Karima 

számot. 

10.7. Kovács Klementina elmondta, hogy továbbra is várja az RB és Juttatás honlap fülekre a 

tartalmakat. Kovács Klementina beszámolt, hogy az RB éves kiajánló rövidített változatának 

elkészítésével foglalkozott Kóródi Eszterrel. 

10.8. Puskely Gergő beszámolt, hogy sport területén nem történt változás. 

10.9. Szűcs Ákos tájékoztatta a Képviseletet, hogy Pásztor Nikolettel megkezdték az oktatási bizottság 

vezetői feladatok átadását és elmondta, hogy elkészítette az alakuló hétvégére a tájékoztató előadást 

a bizottságról. 

10.10. Szabó Krisztina beszámolt a TTK HK-val közös Gólyatábor megbeszélésen 

elhangzottakról. 

10.11. Molnár Zsanett elmondta, hogy a Vegyészkari napokra főzőzsámolyokat kértek kölcsön 

tőlünk a szervezők. 

10.12. Csete Balázs tájékoztatta a Képviselet tagjait, hogy a honlapon frissíteni szükséges a 

kollégiumi mentorok listáját. Elmondta, hogy a Több lett? Maradhat! gyűjtés határideje kitolódik, 

továbbá adománygyűjtő buli kerül megrendezésre április 11-én a Roller Club-ban. 

10.13. Katona Rebeka megköszönte a Képviseletnek a közös munkát. 

10.14. S. Nagy Roland beszámolt, hogy a héten kollégiumi fegyelmi tárgyaláson vett részt. 

10.15. Boldizsár Nóra megköszönte a Képviseletnek a közös munkát. 

10.16. Puskely Gergő megköszönte a nem újrainduló tagoknak a közös munkát. 

 

 

Zánka, 2019. április 06.  

Következő ülés: 2019. április 08. 18:10  

 

Szabó Krisztina Puskely Gergő 

emlékeztetővezető levezető elnök 

 


