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Emlékeztető 

 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. május 6-án (hétfőn) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 18:53 

Az ülés vége: 23:00 

 

Jelen voltak:  

Szavazati jogú tagok: Botka Erik, Csete Balázs, Kindling Attila, Kovács Klementina, Molnár Zsanett, 
Oltvári Sándor, Pásztor Nikolett, Puskely Gergő, S. Nagy Roland Levente, Szenes Patrik, Tóth Ádám 

Kimentését kérte: -Szűcs Ákos 

Hiányzott: - 

Késett: - 

Tanácskozási jogú tagok: - 

Vendég: Dr. Tóth Csaba, Molnár Krisztina 
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. 

Dr. Tóth Csaba megérkezett. 

1. Út- és Vasútépítési Tanszék tanszékvezetői meghallgatás 

1.1. Dr. Tóth Csaba bemutatkozott a Képviselet számára. 

Szűcs Ákos megérkezett. 

1.2. Dr. Tóth Csaba ismertette tanszékvezetői pályázatát, valamint elmondta, hogy milyen tervei 
vannak a jövőben az Út- és Vasútépítési Tanszék (UVT) vezetését illetően. Ismertetője után 
megválaszolta a Hallgatói Képviselet kérdéseit. 

Dr. Tóth Csaba, Puskely Gergő, Szűcs Ákos távozott. 

Puskely Gergő megérkezett. 

2. Aktualitások 

2.1. Molnár Zsanett bemutatta a 2019/20-as tanév őszi félév Kollégiumi Felvételi Szabályzatát. 

Kovács Klementina felvetette a nagy arányú elsőéves férőhelyek szükségességének kérdését. A 

Képviselet meglátása szerint reális az elsőéves férőhelyek aránya.  

2.2. Kovács Klementina elmondta, hogy elkészítés alatt van egy mátrix, amellyel légvonalasan ki lehet 

kalkulálni a távolságért járó pontokat, de ez valószínűleg csak a 2020-as tavaszi félévtől lesz 

alkalmazva. Tóth Ádám érdeklődött, hogy ezen rendszer bevezetése esetén a szociális pályázatot 
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is benyújtóknál melyik távolságpont lenne érvényes. Kovács Klementina beszámolt, hogy a 

tervezet szerint be lehet majd jelölni ezen hallgatóknak, hogy melyiket választják. 

2.3. Molnár Zsanett elmondta, hogy az őszi és tavaszi félév munkamennyiségének különbsége miatt, 

van amelyik körnek nem előnyös félévenkénti közösségi pontozás jár, ennek megoldása érdekében 

a felvétel során a megelőző 2 félév közösségi pontszámainak átlagát fogják beszámítani. Molnár 

Zsanett beszámolt, hogy a Kibővített Kollégiumi Bizottság (KKB) ülésén milyen javaslatokkal 

álltak elő az öntevékeny körök vezetői. 

2.4. Puskely Gergő bemutatta, a Vásárhelyi Napok (VN) főszervezőjének, szervezőinek illetve a 

Rendezvényszervező Bizottság (RB) munkájának kifizetési tervezetét, melyet a Külső Közösségi 

ösztöndíj elbírálása után fog előterjeszteni a Képviseletnek. 

2.5. Puskely Gergő bemutatta a Képviselet április értékelését. A Képviselet 10 igen – 0 nem - 1 

tartózkodom szavazattal elfogadta a HK áprilisi értékelését, pontozását és a kifizetés 1 pontra jutó 

összegét. 

3. Elnöki beszámoló 

3.1. Puskely Gergő elmondta, hogy május 9-én megbeszélés lesz Orbán Balázzsal és Lipcsei 

Attilával a Palibácsi jövőjét illetően. Puskely Gergő elmondta, hogy egyeztetett Lipcsei Attilával 

a Palibácsi jövőjével kapcsolatban. 

3.2. Puskely Gergő beszámolt, hogy a közeljövőben újjá alakuló Vásárhelyi Hang- és Fénykör 

(VHFK) leendő tagjainak betanításában egyeztetni fog Palojtay Tamással, valamint szeretne 

előre lépéseket tenni az ügyben, továbbá Szenes Patrikkal beszámoltak, hogy lennének újabb 

jelentkezők az újjá alakuló körbe. 

3.3. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy május 17-én délelőtt vezetői képzés lesz. 

3.4. Puskely Gergő elmondta, hogy május 8-án Dékáni Tanács lesz. 

3.5. Puskely Gergő érdeklődött a Képviselet felé, hogy lenne-e jelentkező a június 28-30-ig tartandó 

kútbereki TTK-s csapatépítésre.  

3.6. Puskely Gergő elmondta, hogy egyeztetni kellene a Gépészmérnöki Kar (GPK) HK-val a 

Gólyabált illetően. 

3.7. Puskely Gergő beszámolt, hogy szükséges lenne a 2019-es őszi félévi rendezvények időpontjainak 

meghatározása, amiről a május 20-26-ig tartó héten lesz megbeszélés, továbbá ekkor lesz a VN 

értékelése is. 

3.8. Puskely Gergő jelezte a Képviselet felé, hogy a képviselők ügyeljenek a beszámolók helyes 

vezetésére. 

3.9. Puskely Gergő felkérte a Képviseletet, hogy május 8-án ossza meg a Tegyük szebbé a Dunapartot 

nevezetű Facebook-os eseményt. 

Pásztor Nikolett távozott. 

 

4. Alelnöki beszámoló 
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4.1. Tóth Ádám elmondta, hogy Puskely Gergő, valamint a Képviselet értékelését csinálták Pásztor 

Nikolettel. 

4.2. Tóth Ádám beszámolt, hogy lement a május 1-jei HK-s főzés. 

Pásztor Nikolett megérkezett. 

4.3. Pásztor Nikolett elmondta, hogy a május 13-19-ig tartó hetén érkeznek a HK-s ruharendelések. 

4.4. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy kulcsot másoltatott a Gazdasági Bizottság (GB) irodához, 

illetve a HK irodához, továbbá megtaláltak egy kulcsot a GB irodához. 

4.5. Pásztor Nikolett elmondta, hogy az áprilisi beszámolók értékelésével foglalkozott. 

 

5. Egyetemi Hallgatói Képviselet beszámoló 

5.1. Molnár Zsanett beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. május 2-ai ülésén 

elhangzottakról. Az ülések emlékeztetője elérhető az EHK honlapján 

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

 

6. Gazdasági referensi beszámoló 

6.1. Kovács Klementina elmondta, hogy a VN elszámolásával foglalkozott, illetve a VN-ről készített 

beszámolót és elszámolt Orbán Balázzsal. 

6.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy egyeztetett Pulay Annával. 

 

7. Oktatási referensi beszámoló 

7.1. Szűcs Ákos távollétében elektronikus beszámoló formájában tájékoztatta a Képviseletet az elmúlt 

időszakban végzett munkájáról. 

 

8. Szociális referensi beszámoló 

8.1. Tóth Ádám elmondta, hogy május 10-én Külső Szociális Bizottság (KSZB) ülés lesz. 

8.2. Tóth Ádám beszámolt, hogy a ráérési táblázat töltésével foglalkozott. 

 

9. Kollégiumi referensi beszámoló 

9.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy egyeztetett Baráz Dömötörrel az állandó mágneskártyákkal 

kapcsolatban. 

9.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy leadta a Kollégiumok Igazgatóságnak (KI) a nem működő 

belépőkártyákat, továbbá, hogy a kollégium kapott 100 db új belépőkártyát. 

9.3. Molnár Zsanett elmondta, hogy ki lett írva a portán azoknak a neve, akikhez több belépőkártya 

van rendelve. 

9.4. Molnár Zsanett beszámolt, hogy szükséges lenne beköltözéskor kártyatartókat adni a 

hallgatóknak. Kovács Klementina elmondta, hogy erre akkor van lehetőség, ha a Képviselet kap 

rá keretet. 

9.5. Molnár Zsanett elmondta, hogy a kollégiumi bentlakók listáját frissítette. 

9.6. Molnár Zsanett elmondta, hogy teremigénylésekkel foglalkozott. 

 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok
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10. Rendezvényszervező Bizottság referensi beszámoló 

10.1. Molnár Zsanett beszámolt, hogy május 8-án ülés lesz. 

10.2. Molnár Zsanett elmondta, hogy Kolop Márton névjegykártyákat készített. 

10.3. Molnár Zsanett beszámolt, hogy május 29-én 18:00-kor Swietelsky állófogadás lesz. 

10.4. Molnár Zsanett elmondta, hogy Leier látogatás volt a Szakkollégium szervezésében, melyre az 

időpont alkalmatlansága miatt nem tudott a Rendezvényszervező Bizottságból menni ember. 

10.5. Molnár Zsanett beszámolt, hogy a Rendezvényszervező Bizottság (RB) irodájának kulcsait vissza 

kell kérni a korábbi tagoktól, Pásztor Nikolett érdeklődésére. 

 

11. Ösztöndíj referensi beszámoló 

11.1. S. Nagy Roland elmondta, hogy értesítette a VN szervezőket, hogy adjanak le Külső Közösségi 

Ösztöndíj pályázatot, melynek május 8-a a határideje. 

11.2. S. Nagy Roland beszámolt, hogy ülésezni fog a bizottság. 

 

12. Öntevékenyköri felelősi beszámoló 

12.1. Szenes Patrik elmondta, hogy május 6-án KKB ülés volt. Szenes Patrik beszámolt, hogy jelezte 

a körök felé, hogy osszák meg a Tegyük szebbé a Dunapartot eseményt. Szenes Patrik elmondta, 

hogy a Kitűnő körtag kérdésével foglalkoztak. Szenes Patrik beszámolt, hogy megszületett a 

végső döntés a Tegyük szebbé a Dunapartot esemény első helyezés elérése esetén nyerhető 

ajándékok közül, a körök elsődlegesen sörpadot szeretnének kérni, nem első helyezés esetén 

fényképezőgép a fő prioritás. 

12.2. Szenes Patrik tájékoztatta a Képviseletet, hogy a hallgatók nem tudtak a kollégiumba bútort 

hozni, a gondnokok visszautasítása miatt, a fennálló poloska veszélyre való tekintettel. 

12.3. Szenes Patrik elmondta, hogy Balassa Péterrel egyeztett. 

12.4. Szenes Patrik beszámolt, hogy egyeztetett a Whitefüllel, Puskely Gergő kíséretében a kör 

jövőjéről. Szenes Patrik elmondta, hogy május 18-án a Whitefül zártkörű rendezvényt szeretne 

tartani a VPK nagytermében, öregtagok meghívásával.  

12.5. Szenes Patrik elmondta, hogy felvetődött a Kari Állófogadáson pultozók kérdése. A Képviselet 

meglátása szerint lehetséges elsősorban a Palibácsi, illetve a Vásárhelyi Klub tagjainak a 

bevonásával. 

 

13. PR feleősi kör 

13.1. Csete Balázs elmondta, hogy elkészítette és kihelyezte a WCPress-t. 

13.2. Csete Balázs beszámolt, hogy doodle lett felküldve levelezőlistára a PR stratégia tervezés 

ügyében, Puskely Gergő kérdésére válaszolva. 

 

14. Sport felelősi beszámoló 

14.1. Botka Erik elmondta, hogy Mikolai Mátyás önállóan szervezi a Vásárhelyi Diák Sportkör 

(DSK) Köredzéseit, ezért egyeztetni kell a teremfoglalást illetően. 
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15. Mentorgárda felelősi beszámoló 

15.1. Puskely Gergő beszámolt Szűcs Ákos távollétében, hogy gyűlés volt a héten, továbbá elmondta, 

hogy a félév végére a Mentorgárda már csak a Sörteraszt szervezi programjának. 

 

16. Egyebek 

16.1. Molnár Krisztina elmondta, hogy a Kari Állófogadás szervezés alatt van. Valamint szóba került 

a VVS Happeningjének támogatási lehetőségei is. 

16.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy május 2-án Gólyatábor (GT) szervezői megbeszélés volt, 

továbbá megkérte a Képviseletet, hogy ne szervezzenek további GT-s gyűléseket a csütörtöki 

EHK ülés idejére, az emiatt kialakult mindkét helyen való megjelenés összeférhetetlensége miatt. 

 

Budapest, 2019. május 6.  

Következő ülés: 2019. május 20. 18:10 

 

  

Oltvári Sándor Puskely Gergő 

Emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 


