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Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. május 20.-án (hétfőn) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 18:35 

Az ülés vége: 22:05 

 

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, Szűcs Ákos, 
Tóth Ádám 

Kimentését kérte: - 

Hiányzott: - 

Késett: - 

Tanácskozási jogú tagok:- 

Vendég: Molnár Krisztina, Szabó Krisztina, Zat’ko Zsófia 

 
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 érdeklődött Molnár Krisztina felé a Kari Állófogadás szervezésének 

előrehaladásáról. Molnár Krisztina elmondta, hogy az emlékplakettek meg lettek rendelve, 

továbbá az ételek és az italok is, de a helyszín egyelőre még nincs leegyeztetve. Kovács 

Klementina jelezte Molnár Krisztinának, hogy adják le az igényeket és ő megírja a hozzájuk 

szükséges igényléseket. 

Zat’ko Zsófia megérkezett. 

Puskely Gergő felvetette a kollégium Nagytermének használati lehetőségét a K épületben 

található Komparátor terem kibérléssel szemben. Kovács Klementina felvetette a Rektori 

Tanács termének kibérlési lehetőségét. A Képviselet meglátása szerint a Komparátor terem 

lenne a legmegfelelőbb az esemény lebonyolítására, ezért ott lesz megtartva a rendezvény. 

Molnár Krisztina érdeklődött, hogy lehetséges-e az emlékplakettek és az étel kifizetése 

ugyanazon keretről. Kovács Klementina elmondta, hogy lehetséges a két tétel egy keretből való 

kifizetése. S. Nagy Roland érdeklődött, hogy az eseményre milyen ételek lesznek rendelve. A 

Képviselet meglátása szerint hidegtálak rendelése lenne a legmegfelelőbb. Molnár Zsanett 

beszámolt, hogy felkérte a Vásárhelyi Videó Stúdiót (VVS) és a Képítő Fotókört az eseményen 

való felvételek és fényképek készítésére, amit a két öntevékenykör elvállalt. Szabó Krisztina 

jelezte a Képviselet felé, hogy hangosító technikusra is szükség lenne a rendezvényre. 

Szabó Krisztina és Zat’ko Zsófia távozott. 
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2. Elnöki beszámoló 

2.1. Puskely Gergő elmondta, hogy felküldte levelezőlistára a HK-t érintő fontosabb heti 

időpontokat. 

2.2. Puskely Gergő beszámolt, hogy egyeztetett Dr. Baráti Ilonával a HK pályaorientációjával 

kapcsolatos elképzeléseiről. 

2.3. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy felküldött levelezőlistára egy a Térítési és 

Juttatási Szabályzat (TJSZ) és a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) módosításaival 

kapcsolatos e-mailt és jelezte a Képviseletnek, hogy ezeket véleményezze. 

2.4. Puskely Gergő elmondta, hogy a Képviselet május 27-i ülésére meghívást küldött Dr. Lovas 

Tamásnak és Dr. Tóth Csabának. 

2.5. Puskely Gergő jelezte S. Nagy Rolandnak, hogy egyeztetni kell a leendő pályázati kiírásokról. 

2.6. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy a felküldött doodle eredménye alapján 

szeptember 13-án lesz megtartva az Alumni találkozó, továbbá felkérte Szűcs Ákost, hogy 

vállalja el a rendezvény további szervezését. Szűcs Ákos elvállalta a feladatot. 

2.7. Puskely Gergő elmondta, hogy május 23-án fegyelmi tárgyalás lesz. 

2.8. Puskely Gergő jelezte Csete Balázsnak, hogy a HK-s fotózás képeit fel kell tölteni a 

Képviselet honlapjára, továbbá jelezte Botka Erik felé, hogy a nem megfelelő képeket újra kell 

csinálni és erről egyeztessen a Képítő Fotókörrel. 

2.9. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy a Csabai Kolbászfesztiválra adott le 

asztalfoglalást a HK-nak. 

2.10. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a TTK HK kútbereki csapatépítésére vonatkozó saját 

költségek jelentenek-e problémát a Képviselet tagjai számára. A Képviselet jelezte, hogy nem 

jelentenek problémát a költségek. 

Szenes Patrik távozott. 

2.11. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a HK tudja-e támogatni a VVS Happening nevezetű 

programját. Molnár Krisztina elmondta, hogy a Rendezvényszervező Bizottság (RB) által 

egyelőre nem lehetséges a támogatás. A Képviselet megállapítása szerint anyagi támogatást, 

illetve az RB által szerzett támogatással fogja támogatni a rendezvényt. Molnár Zsanett 

elmondta, hogy az eseményt június 22-re tervezik, de egyelőre nincs lefoglalt helyszín. Kovács 

Klementina elmondta, hogy érdeklődik Bercsényi Kollégiumról, mint lehetséges helyszín. 

Szenes Patrik megérkezett. 

2.12. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy a VVS 2 helyett 3 emberrel kíván megjelenni a 

Gólyatáborban (GT) a nagy mennyiségű munka könnyebb elvégzésére, de a társszervező TTK 

HK ezt nem szeretné a korábbi, általuk nem megfelelő minőségű videók miatt. Kovács 

Klementina érdeklődött, hogy szükséges-e ennyi videós megjelenése a GT-ben. Puskely 

Gergő elmondta, hogy szükséges a 3 videós, továbbá a VVS-nek opciót kínál lehetséges 

trénerek igénylésére. 

2.13. Puskely Gergő elmondta, hogy Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) által tartott 

tréningeket felküldte levelezőlistára. 

2.14. Puskely Gergő beszámolt, hogy kollégiumi referenst kell választani. Botka Erik elmondta, 

hogy milyen motivációi vannak a kollégiumi referensi pozícióra. Szenes Patrik elmondta, hogy 

milyen indíttatásai vannak a kollégiumi referensi pozíciót illetően. S. Nagy Roland érdeklődött. 
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Molnár Zsanett felé, hogy mi a meglátása Szenes Patrikkal és Botka Erikkel kapcsolatban. 

Molnár Zsanett elmondta meglátásait a pozícióra jelentkezőkről. Puskely Gergő érdeklődött, 

hogy Szenes Patrik és Botka Erik milyen tevékenységeket végzett el a referensi pozícióra való 

betanulás érdekében. Szenes Patrik és Botka Erik elmondta, hogy milyen plusz 

tevékenységeket végeztek a betanulás érdekében. A Képviselet döntése alapján a döntést a május 

27-i ülésre halasztja. 

2.15. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy Rendkívüli Kari Tanács lesz június 26-án. 

2.16. Puskely Gergő elmondta, hogy iroda leltárt kell készíteni június 26-án. 

2.17. Puskely Gergő beszámolt, hogy érkezett egy e-mail a Gólyabált illetően a GPK HK-tól és 

szükség lenne egy állandó kapcsolattartóra az eseményt illetően. Szenes Patrik jelentkezett a 

feladatra. 

2.18. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy az EFOTT-ról Neptun üzenetet kellene 

küldeni a hallgatóknak. Kovács Klementina elmondása szerint az Egyetemi Hallgatói 

Képviselet (EHK) intézkedik ez ügyben, ezért a Képviseletnek nincs ezzel további teendője. 

2.19. Puskely Gergő elmondta, hogy május 30-án lesz megtartva a Tegyük közösen szebbé a Duna-

partot esemény, de a Duna magas vízállása miatt lehetséges, hogy a Campus területén lesz a 

szemétszedés megtartva a Dunapart helyett. 

2.20. Puskely Gergő érdeklődött Szenes Patrik felé, hogy átnézte-e a Képítő Fotókör Szervezeti és 

Működési Szabályzatát (SZMSZ). Szenes Patrik elmondta, hogy a tevékenység folyamatban 

van. Puskely Gergő jelezte a Képviselet számár, hogy fel lett küldve levelezőlistára a Zielinski 

Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium SZMSZ-e is. 

2.21. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy egyeztetés lesz a Vásárhelyi Hang- és 

Fénykörről (VHFK) Palojtay Tamással. 

2.22. Puskely Gergő elmondta, hogy el kell indítani a jelentkezést a Kari Táborra. Kovács 

Klementina elmondta, hogy az ÉPK HK érdeklődött egy Badacsonyi helyszín lehetőségéről. 

Kovács Klementina érdeklődött, hogy a jelentkezők adatait, hogyan fogjuk beszedni a 

vendégkönyvhöz. Puskely Gergő elmondta, hogy google form-mal fogjuk begyűjteni az 

adatokat. 

2.23. Puskely Gergő beszámolt, hogy Swietelsky Állófogadás lesz május 21-én. Molnár Krisztina 

jelezte a Képviselet felé, hogy szükséges lenne a rendezvény előkészületi munkálatainak segítése. 

2.24. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy május 22-én Jubileumi Diplomaosztó lesz, 

melyre a Hallgatói Képviseletből minimum 5 ember segítségére számítanak. 

3. Alelnöki beszámoló 

3.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy a HK-s ruharendelést május 22-én fogja megkapni a 

Képviselet. 

3.2. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy az irodában található pénzek összeszámolásával foglalkozott. 

3.3. Pásztor Nikolett elmondta, hogy kimosta a HK irodában lévő abroszokat. 

3.4. Tóth Ádám elmondta, hogy az EHK nyári táborával kapcsolatos ÉMK HK-s véleményeket 

küldött Barabás Zoltánnak. 

4. Egyetemi Hallgatói Képviselet beszámoló 
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4.1. Molnár Zsanett beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. április 11-ei ülésén 

elhangzottakról. Az ülések emlékeztetője elérhető az EHK honlapján 

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

5. Gazdasági referensi beszámoló 

5.1. Kovács Klementina elmondta, hogy partnerek keresésével foglalkozott a Kari Állófogadásra, 

valamint elkészítette a Kari Állófogadás teendőinek listáját továbbítva az érintetteknek, a 

program igényléseire elkészítette a könyörgőket. 

5.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy az Alumniról és a Kari Állófogadásról egyeztetett 

Puskely Gergővel, Molnár Zsanettel és Pásztor Nikolettel. 

5.3. Kovács Klementina elmondta, hogy Csete Balázzsal egyeztetett a gazdasági ügyekről. 

5.4. Kovács Klementina beszámolt, hogy gazdasági oktatást fog tartani a Képviselet számára május 

23-án. 

5.5. Kovács Klementina elmondta, hogy Csete Balázs elkészítette az Alumni költségvetés 

tervezetét, de a fő esemény eltolása miatt erre nem lesz szükség. 

5.6. Kovács Klementina beszámolt, hogy május 21-én oktatást fog tartani. 

6. Oktatási referensi beszámoló 

6.1. Szűcs Ákos elmondta, hogy elkérte Beluzsár Ádámtól a HK-s oktatási területeket felölelő 

dolgozatokat és azok megoldásait. 

6.2. Szűcs Ákos beszámolt, hogy egyeztetett Dr. Németh Róberttel. 

6.3. Szűcs Ákos tájékoztatta a Képviseletet, hogy Belső Oktatási Bizottsági (BOB) ülést tartott 

május 9-én, ahol a Bizottság tagjaival ellenőrizték a vizsgakiírásokat. 

6.4. Szűcs Ákos elmondta, hogy vizsgaellenőrzésekről értekezett Pásztor Nikolettel. 

6.5. Szűcs Ákos beszámolt, hogy e-mailen konzultált Dr. Lovas Tamással a nyári szakmai 

gyakorlatokról. 

6.6. Szűcs Ákos tájékoztatta a Képviseletet, hogy hallgatói megkeresésekre reagált. 

6.7. Szűcs Ákos elmondta, hogy a vizsgaellenőrzések utómunkálataival foglalkozott. 

6.8. Szűcs Ákos beszámolt, hogy összegyűjtötte a félév során tapasztalt oktatási anomáliákat. 

6.9. Szűcs Ákos tájékoztatta a Képviseletet, hogy első pótlási lehetőségre kiírt díjak eltörlésében 

intézkedett. 

6.10. Szűcs Ákos elmondta, hogy egy időpontban lévő pót zárthelyi dolgozatok egyikének új 

időpontra való átkérését intézte. 

7. Szociális referensi beszámoló 

7.1. Tóth Ádám elmondta, hogy részt vett a május 10-ei-, illetve a május 15-ei Külső Szociális 

Bizottság (KSZB) ülésein. 

7.2. Tóth Ádám beszámolt, hogy a május 10-ei KKB ülésen rendkívüli szociális pályázatok 

elfogadása történt, illetve el lettek készítve a szociális pályázatok nyári időpontjai. Tóth Ádám 

tájékoztatta a Képviseletet, hogy a szociális bíráló vizsgákat június utolsó 2 hetében fogják 

lebonyolítani. Tóth Ádám elmondta, hogy a szociális bírálói kérdőívek átnézésével foglalkoztak. 

7.3. Tóth Ádám beszámolt, hogy a május 15-ei KKB ülésen érkezett egy fellebbezés, de sikertelen 

volt. Tóth Ádám elmondta, hogy vacsorát fognak szervezni a mostani, továbbá a közelmúltban 

leköszönt szociális referenseknek. Tóth Ádám beszámolt, hogy mintapályázatot kell készíteniük 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok
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a következő bírálói vizsgaidőszakra. Tóth Ádám elmondta, hogy a TJSZ2. számú mellékletének 

átnézésével foglalkoztak. 

7.4. Tóth Ádám beszámolt, hogy a 2018. tavaszi féléves szociális pályázatokat be kell vinni a 

Hallgatói Szolgáltatási Igazgatósághoz (HSZI). 

7.5. Tóth Ádám elmondta, hogy el lett fogadva a szociális és az önköltség csökkentési pályázat 

kiírása. 

8. Kollégiumi referensi beszámoló 

8.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy hallgatói megkeresésekkel foglalkozott a nyári kollégiumi 

elhelyezést illetően. 

8.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy hallgatói megkeresésekkel foglalkozott az állandó 

belépőkártyákkal kapcsolatban. 

8.3. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviseletet, hogy megírt egy hírt a kollégium lakóinak a KEFIR 

honlapján. 

8.4. Molnár Zsanett elmondta, hogy javította a Kollégiumi Felvételi Szabályzatot (KFSZ) az EHK 

véleményezése alapján. 

8.5. Molnár Zsanett beszámolt, hogy elkészítette a 2019/20 őszi félévének kollégiumi pályázati 

felhívását. 

8.6. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviseletet, hogy továbbította az új KFSZ-t a Kollégiumok 

Igazgatóságának (KI). 

8.7. Molnár Zsanett elmondta, hogy új beköltözőkkel foglalkozott. 

8.8. Molnár Zsanett beszámolt, hogy a nyári szakmai gyakorlati időkről egyeztetett Szűcs Ákossal 

és Csiki Tiborral. 

9. Rendezvényszervező Bizottság referensi beszámoló 

9.1. Molnár Zsanett beszámolt, hogy május 20-án lement a Trónok harca vetítés. 

9.2. Molnár Zsanett elmondta, hogy a Kari Állófogadásról egyeztetett a Képítő Fotókörrel és a 

VVS-sel. 

9.3. Molnár Zsanett elmondta, hogy a Kari Állófogadásról egyeztetett Molnár Krisztinával, 

Kovács Klementinával, Puskely Gergővel, Pásztor Nikolettel és Szabó Krisztinával. 

9.4. Molnár Zsanett beszámolt, hogy a Swietelsky Állófogadásról egyeztetett Molnár Krisztinával. 

9.5. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviseletet, hogy egyeztetett Hadarics Rékával a Swietelsky 

Állófogadás plakátjairól és az eseményéről. 

9.6. Molnár Zsanett elmondta, hogy egyeztetett Fái Szilveszterrel a VVS Happeninggel 

kapcsolatban. 

9.7. Molnár Zsanett beszámolt, hogy egyeztetett a Zielinski Szilárd Építőmérnöki 

Szakkollégiummal. 

9.8. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviseletet, hogy RB ülést tartott. 

10. Ösztöndíj referensi beszámoló 

10.1. S. Nagy Roland elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet ösztöndíj, valamint a Külső Közösségi 

ösztöndíj dokumentálását elkészítette. 

10.2. S. Nagy Roland beszámolt, hogy hallgatói megkeresésekkel foglalkozott. 
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10.3. S. Nagy Roland elmondta, hogy egyeztetett Varga Ferenccel az ösztöndíj kiírásokról. S. 

Nagy Roland elmondta, hogy felvetődött a Neptun rendszerén való pályázás lehetősége, 

valamint az online fizetési mód. 

10.4. S. Nagy Roland beszámolt, hogy egy új egységes levelezőlista készül a dokumentálás végett. 

10.5. S. Nagy Roland elmondta, hogy Varga Ferenc frissítette a teljesítmény alapú táblázatot. 

11. Öntevékenyköri felelősi beszámoló 

11.1. Szenes Patrik elmondta, hogy egyeztetett Puskely Gergővel és Hadarics Rékával a 

KVZOO-ról. 

11.2. Szenes Patrik beszámolt, hogy le lett fixálva a következő Kibővített Kollégiumi Bizottság 

(KKB) ülésének időpontja. 

11.3. Szenes Patrik tájékoztatta a Képviseletet, hogy Károlyi Roland felvetette egy vízipipa kör 

megalapításának lehetőségét, de ez el lett vetve. Szenes Patrik elmondta, hogy felmerült a 

lehetősége, hogy a KVZOO-n belül alakuljon vízipipás tagozat, továbbá erről egyeztetés lesz 

május 23-án Károlyi Rolanddal és Hadarics Rékával. 

12. Mentorgárda felelősi beszámoló 

12.1. Szűcs Ákos beszámolt a gyűlésen elhangzottakról.. 

12.2. Szűcs Ákos beszámolt, hogy a beszavazó és Sörterasz szervezésével foglalkoztak. 

12.3. Szűcs Ákos elmondta, hogy jött 2 új programötlet a regisztrációs hétre. 

13. Erasmus felelősi beszámoló 

13.1. Tóth Ádám elmondta, hogy május 8-án Erasmus ülés volt. Tóth Ádám beszámolt, hogy egy 

hosszú Erasmusos kérdőívvel foglalkoztak, amelyet majd a hallgatóknak fognak adni kitöltésre, 

elsősorban olyan hallgatóktól várnak visszajelzést, akik már voltak Erasmuson. Tóth Ádám 

elmondta, hogy szóba került a HK-k általi reklámozása az Erasmus programnak. Kovács 

Klementina érdeklődött, hogy mennyi értelme van a hosszú kérdőívnek az Erasmussal 

kapcsolatban. Tóth Ádám elmondta, hogy a hallgatók passzivitása miatt nem célszerű hosszú 

kérdőívet készíteni. 

14. Irodafelelősi beszámoló 

14.1. Tóth Ádám beszámolt, hogy frissítve lesz az irodarendről készült táblázat. 

15. PR felelősi beszámoló 

15.1. Csete Balázs beszámolt, hogy az aktuális hírek megosztásával foglalkozott. 

16. Sport felelősi beszámoló 

16.1. Botka Erik elmondta, hogy egyeztetett Barta Zsolttal, továbbá át fogják nézni a számlázást. 

Botka Erik elmondta, hogy Barta Zsolt a Vásárhelyi Diák Sportkör (DSK) által tartott 

köredzést nem tartja gazdaságosnak. 

17. Egyebek 

17.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy szükség lenne egy pendrive vásárlására az irodába, a 

nyomtató használatához. 

17.2. Szenes Patrik beszámolt, hogy visszavonja a jelentkezését a kollégiumi referensi pozícióra. 

Szenes Patrik távozott. 
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17.3. Szűcs Ákos elmondta, hogy az Alumniról doodlet küldött a levelezőlistára. Szűcs Ákos 

beszámolt, hogy június 7-re megkapjuk a Drönköt az Alumnira. 

Szenes Patrik megérkezett. 
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