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Emlékeztető 

 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. május 27.-én (hétfőn) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 14:00 

Az ülés vége: 17:49 

 

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, Szűcs Ákos, Tóth Ádám 

Kimentését kérte: - 

Hiányzott: Szenes Patrik 

Késett: - 

Tanácskozási jogú tagok: - 

Vendég: Dr. Lovas Tamás, Szabó 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. Lovas Tamás megérkezett. 

1. Oktatási dékánhelyettesi beszámoló 

1.1. Dr. Lovas Tamás elmondta, hogy a korábbi években felmért oktatással kapcsolatos hibák 

jelentős részét sikerült kijavítani, továbbá minden félév során lesz hasonló oktatással kapcsolatos 

felmérés.  

1.2. Dr. Lovas Tamás elmondta, hogy a keresztfélévekre új rendszert fognak bevezetni, az új 

rendszer keretein belül igény alapján indítanak majd kurzusokat a keresztfélévre írásban, vagy 

pedig moodle rendszeren keresztül. 

1.3. Dr. Lovas Tamás elmondta, hogy nagy aktivitást és potenciált lát a HK utánpótlásban való 

tevékenységével kapcsolatban, de ugyanezt elvárná a kar hallgatóinak segítésében is, továbbá 

elmondta, hogy Dr. Baráti Ilonával gyakrabban kellene egyeztetnie a HK-nak. Dr. Lovas 

Tamás elmondta, hogy a Képviseletnek ösztönöznie kellene a Kar hallgatói összetartását. 

1.4. Dr. Lovas Tamás elmondta, hogy meglátásuk szerint a Kar oktatói felé nincsenek időben 

lekommunikálva a rendezvények időpontjai, emiatt nem akkora az eseményeken az oktatói 

jelenlét. Kovács Klementina elmondta, hogy a Képviselet törekszik az oktatók bevonására, de 

oktatói részről is passzivitás tapasztalható. Dr. Lovas Tamás jelezte a Képviselet felé, hogy 

ezen lehetséges változtatni. Szűcs Ákos elmondta, hogy a 2019-es Gólyabál időpontját is az 

oktatók részére megfelelőbb időpontra próbáljuk helyezni. Dr. Lovas Tamás megkérte a 

Képviseletet, hogy a Kari eseményeket minél hamarabb jelezzük felé és az oktatók felé a kitűzött 

időpontot. Kovács Klementina érdeklődött, hogy a próba diplomavédést és a TDK próbát 
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mikor lenne érdemes megszervezni. Dr. Lovas Tamás elmondta, hogy június 17-18. környékén 

lenne érdemes megtartani a diplomavédés próbáját. 

1.5. Dr. Lovas Tamás elmondta, hogy új tanterv bevezetése várható a lemorzsolódás csökkentése 

érdekében. Dr. Lovas Tamás elmondta, hogy a korábban indított tanulást segítő tárgyakat meg 

szeretnék tartani, továbbá a regisztrációs héten tartandó fizika felkészítőnek is van jövője. 

Puskely Gergő elmondta, hogy a fizikai felkészítőn tanultakat általában elfelejtik az elsőéves 

hallgatók, mire azt hasznosítani lehetne a gyakorlatban. Dr. Lovas Tamás elmondta, hogy a 

fizika felkészítő meg lesz tartva, mivel frissebb tudást biztosít a középiskolai tanulmányoknál. 

Kovács Klementina elmondta, hogy a középiskolák fizika oktatása  nagyon eltérő színvonalú. 

Dr. Lovas Tamás elmondta, hogy szintfelmérőt szeretnének biztosítani az elsőévesek számára 

a későbbi felkészítők indításával kapcsolatosan. Dr. Lovas Tamás elmondta, hogy egy olyan 

felkészítő indítása nagyobb érdeklődést tudna kiváltani, ami kreditet is ad. 

1.6. Dr. Lovas Tamás elmondta, hogy a Tartószerkezetek Mechanikája Tanszéken több fajta 

módszertanos oktatást szeretnének bevezetni a tanszéken végzendő tárgyak könnyebb elvégzése 

érdekében. 

1.7. Dr. Lovas Tamás elmondta, hogy az OHV megfelelőbb működése esetén a relevánsabb 

információkat lehetne kinyerni a kérdőívből. 

1.8. Dr. Lovas Tamás elmondta, hogy a nagy mennyiségű keresztféléves tárgy miatt a hallgatók 

kevésbé veszik komolyan a tanulmányokat, ezért a következő félévtől változnak bizonyos 

tárgyak előkövetelményei és meg lesz hirdetve, hogyan lehet a keresztfélév kezdeményezését egy 

adott tárgynál indítványozni. 

1.9. Dr. Lovas Tamás érdeklődött, hogy a tanszéki összeköttetések működése megfelelő-e. Szűcs 

Ákos elmondta, hogy a Tanszékekkel nem sok egyeztetés zajlik, jellemzően szabálytalanság 

felmerülése esetén keresik a Képviselők a Tanszékeket. 

1.10. Dr. Lovas Tamás elmondta, hogy a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) által küldött e-

maileket meg lehetne osztani a HK facebook oldalán. 

1.11. Dr. Lovas Tamás érdeklődött a Kari Tábor és a Gólyatábor (GT) időpontjáról, illetve a többi 

meghatározott időpontú programról. Puskely Gergő elmondta, hogy a rendezvények 

időpontjait e-mialben fogjuk összefoglalni és elküldeni. 

1.12. Dr. Lovas Tamás elmondta, hogy nyáron újra össze szeretne ülni a Képviselettel. 

Dr. Lovas Tamás és Puskely Gergő távozott. 

Szabó Krisztina és Puskely Gergő megérkezett. 

2. Gólyatábot főszervezői beszámoló 

2.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy május 25-én Pázmán Előddel és Puskely Gergővel 

elkészítették a GT előzetes programtervét. S. Nagy Roland érdeklődött, hogy a Képviselet 

tagjainak lehetőséget biztosítanak-e a bemutatkozásra a GT-ben résztvevő leendő 

elsőévfolyamosok számára. Szabó Krisztina elmondta, hogy minden HK-s számára biztosítva 

lesz a bemutatkozás lehetősége. 

2.2. Szabó Krisztina beszámolt, hogy május 28-án egyeztetés lesz a TTK HK-val a GT 

költségvetéséről. 
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2.3. Szabó Krisztina elmondta, hogy május 25-én csapatépítést tartottak a GT szervezőinek, 

továbbá júniusban várható egy újabb csapatépítés, de már előzetes csapatfeladatokkal 

lebonyolítva. 

2.4. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a GT pólótervére június 8-ig, a karszalagra és a plakátra 

ötletelni június 22-ig van lehetőség. 

Kovács Klementina távozott. 

2.5. Szabó Krisztina érdeklődött, hogy a HK mely oktatókat javasolná a Misztériumra előadóknak. 

A Képviselet elmondta, mely oktatókat javasolná a Misztérium előadóinak. 

Kovács Klementina mergérkezett. 

2.6. Szabó Krisztina érdeklődött, hogy a HK kiket javasolna a Misztériumon előadó hallgatóknak. 

A HK elmondta, mely hallgatókat tartaná alkalmasnak a Misztériumon való előadásra. Puskely 

Gergő érdeklődött, hogy mikor legyen egyeztetés a TTK HK-val a GT-ről. A kérdés 

megválaszolására doodlet küldenek levelezőlistára. Tóth Ádám érdeklődött, hogy a GT-ben 

meg van-e oldva a büfé kérdése. Kovács Klementina elmondta, hogy várhatóan állandó 

üzemeltetője lesz a büfének a tábor ideje alatt. 

Szabó Krisztina távozott. 

3. Kulturális és Szakmai Napok elfogadása 

3.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy a Szakmai hét átnevezésre fog kerülni és egyben lesz 

megrendezve a Kulthéttel, az esemény új neve a Kulturális és Szakmai napok. Molnár Zsanett 

elmondta, hogy a rendezvény keretein belül a Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium 

(Szakkollégium) szervezné az építkezéslátogatásokat. Molnár Zsanett elmondta, hogy az 

esemény 2 oktatási héten lesz lebonyolítva, továbbá korábban népszerű programokat 1 héten 

belül rendeznék meg. 

3.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy a Rendezvényszervező Bizottság (RB) szervezésében lesz 

lebonyolítva az esemény, de ha az RB nem vállalja abban az esetben szervezői pályázat kerül 

kiírásra. 

3.3. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviseletet, hogy Baráz Dömötörtől érkezett egy esetleges 

ötlet. 

3.4. Molnár Zsanett elmondta, hogy a kollégiumi öntevékeny köröknek lesz fix programja a 

korábbi Kulthéthez hasonlóan. Puskely Gergő érdeklődött, hogy van-e jelentkező a főszervezői 

posztra. Molnár Zsanett elmondta, hogy Szabó Krisztina, Kolop Márton és Marosvölgyi 

Martin érdeklődött a főszervezői posztról. Kovács Klementina elmondta, hogy a 

főszervezőnek olyan személyt érdemes választani, aki már korábban részt vett a Kulthéten. A 

Képviselet 11 igen - 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal támogatta a Kulturális és Szakmai 

Napok előterjesztését. 

4. Elnöki beszámoló 

4.1. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a kútbereki TTK HK-s csapatépítőről felküldött google 

formot kitöltötték-e a HK tagjai. A Képviselet egyhangúlag jelezte, hogy a kitöltés megtörtént. 

4.2. Puskely Gergő érdeklődött, hogy az Alumni találkozó szervezése, hogy halad. Szűcs Ákos 

elmondta, hogy az eseményre el lett kérve a Drönk, de a pultot nem vehetjük igénybe. 
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4.3. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy érkezett a Szakkollégiumtól egy szlovéniai 

utazásra való felkérés. 

4.4. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a nyári kollégiumi elszállásolás 3%-os férőhelyeit ki kapják 

meg. Kovács Klementina érdeklődött, hogy a kollégiumi jelentkezésnek mi a határideje. 

Molnár Zsanett elmondta, hogy a 3 %-os helyek meghatározásának a nyári kollégiumi 

jelentkezés határ idejéig, június 9-ig kell meghatározni. 

Kovács Klementina távozott. 

Kovács Klementina mergérkezett. 

Kovács Klementina, Tóth Ádám és Oltvári Sándor távozott. 

Kovács Klementina, Tóth Ádám és Oltvári Sándor mergérkezett. 

4.5. Puskely Gergő megköszönte a Jubileumi Diplomaosztón való részvételt a Képviselet tagjainak. 

4.6. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a pályázati kiírások, hogy állnak. S. Nagy Roland elmondta, 

hogy a pályázatokat illetően a legközelebbi Kibővített Kollégiumi Bizottsági (KKB) ülés után 

várható előrelépés. 

4.7. Puskely Gergő elmondta, hogy a Tegyük szebbé a Dunapartot eseményének promócióját 

erőteljesebben kell végezni. 

4.8. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a Vásárhelyi Napok (VN) teljesítményigazolása kinél van. 

Molnár Zsanett elmondta, hogy Molnár Krisztina és Kovács Klementina elküldte Kóródi 

Eszternek, aki azt továbbított az RB felé és jelenleg a visszaküldést várják. 

4.9. Puskely Gergő megkérte Csete Balázst, hogy kezdje el a Kari Tábor promócióját. Csete 

Balázs elmondta, hogy a Kari Táborról google formot osztott meg az előzetes 

jelentkezésekhez.. 

4.10. Puskely Gergő elmondta, hogy a Képviselet következő ülésén Dr. Tóth Csaba vendégként 

részt fog venni az ülésen. Puskely Gergő elmondta, hogy az ülés időpontjáról doodlet fog 

felküldeni levelezőlistára, továbbá a TTK HK-val való GT megbeszélésről is doodlet fog 

felküldeni. 

4.11. Puskely Gergő érdeklődött, hogy mikorra várható az RB következő ülése. Molnár Zsanett 

elmondta, hogy az RB ülés a GT megbeszélés időpontjának függvényében lesz meghatározva. 

4.12. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a HK fotózás képeivel mi a helyzet. Botka Erik elmondta, 

hogy az ülés után esedékes egyeztetni a HK-s képekről. 

4.13. Puskely Gergő elmondta, hogy Szolnoki Roxánától érkezett megkeresés a Karima 

gólyaszámával kapcsolatban. Puskely Gergő felkérte Oltvári Sándort, hogy foglalkozzon ezzel 

a feladattal a továbbiakban. 

4.14. Puskely Gergő beszámolt, hogy a hétvégén a GPK HK egyeztetést szeretne a Gólyabálról, 

továbbá egyeztetés várható Németh Ákossal. 

4.15. Puskely Gergő bemutatta a Képviselet tagjainak nyáron elvégzendő feladatait. 

4.16. Puskely Gergő jelezte a Képviselet felé, hogy aktívabban kell használni a Slacket. 

5. Alelnöki beszámoló 

5.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy megérkeztek a HK-s ruhák és azokat át lehet venni az 

irodában. 
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5.2. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy részt vett az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) 

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

módosításának átbeszélésén. 

5.3. Pásztor Nikolett elmondta, hogy a Dékáni Hivatal számára el kell készíteni az OHV kérdőívek 

értékelését. 

5.4. Tóth Ádám elmondta, hogy részt vett egy Oktatási Hivatal által készített nemzetközi hallgatói 

kérdőív véleményezésén. 

6. Egyetemi Hallgatói Képviselet beszámoló 

6.1. Kovács Klementina beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. április 11.-ei ülésén 

elhangzottakról. Az ülések emlékeztetője elérhető az EHK honlapján 

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

7. Gazdasági referensi beszámoló 

7.1. Kovács Klementina elmondta, hogy Külső Gazdasági Bizottsági (KGB) ülés volt május 23-án. 

Kovács Klementina elmondta, hogy a Sportnormatíváról volt szó, annak hibáit beszélték át, 

továbbá ezek kijavításának lehetőségeit. 

7.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy a GT egyeztetés szükséges. 

7.3. Kovács Klementina elmondta, hogy osztaléktávitellel foglalkozott. 

7.4. Kovács Klementina elmondta, hogy egyeztetés szükséges a Műegyetemi Hallgatókért 

Alapítvány Kft. (MŰHAL) forrásainak beosztásáról. 

7.5. Kovács Klementina beszámolt, hogy elkészítette a GT költségvetését Magyar Boglárkával. 

8. Oktatási referensi beszámoló 

8.1. Szűcs Ákos elmondta, hogy Belső Oktatási Bizottsági (BOB) ülés volt május 23-án. 

8.2. Szűcs Ákos beszámolt, hogy Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) kérvényekkel foglalkozott. Dr. 

Lovas Tamástól kapott e-maileket véleményezett. 

8.3. Szűcs Ákos tájékoztatta a Képviseletet, hogy méltányossági kérelmekkel foglalkozott. 

9. Szociális referensi beszámoló 

9.1. Tóth Ádám elmondta, hogy véleményezte a TJSZ 2. számú mellékletét. 

9.2. Tóth Ádám beszámolt, hogy átnézte a szociális bíráló vizsgák irányelveit. 

9.3. Tóth Ádám elmondta, hogy átnézte a nyári beosztását a szociális ügyeknek. 

9.4. Tóth Ádám beszámolt, hogy a rokkantsági pontozás felül lesz vizsgálva. 

9.5. Tóth Ádám elmondta, hogy a betegségekkel összefüggő rendszeres kiadások átnézésre fognak 

kerülni. 

9.6. Tóth Ádám beszámolt, hogy Külső Szociális Bizottsági (KSZB) ülés lesz a héten. 

10. Kollégiumi referensi beszámoló 

10.1. Molnár Zsanett elmondta, belépőkártyák készítésével foglalkozott. 

10.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy ki lett írva a nyári kollégiumi jelentkezés. 

10.3. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviseletet, hogy a Mentorgárda Sörterasz eseményére intézett 

dokumentumokat. 

11. Rendezvényszervező Bizottság referensi beszámoló 

11.1. Molnár Zsanett beszámolt, hogy a Swietelsky Állófogadás előkészületeivel foglalkozott. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok
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12. Ösztöndíj referensi beszámoló 

12.1. S. Nagy Roland elmondta, hogy nem történt semmi az ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekben. 

13. Mentorgárda felelősi beszámoló 

13.1. Szűcs Ákos elmondta, hogy lezajlott a Sörterasz. 

14. Erasmus felelősi beszámoló 

14.1. Tóth Ádám elmondta, hogy Erasmus ülés volt. 

15. Irodafelelősi beszámoló 

15.1. Tóth Ádám elmondta, hogy kibővítette az irodarendről szóló táblázatot, továbbá a héten 

Pásztor Nikolett az iroda tisztaságáért felelős személy. 

16. PR felelősi beszámoló 

16.1. Csete Balázs elmondta, hogy egyeztetései voltak a héten. 

17. Sport felelősi beszámoló 

17.1. Botka Erik elmondta, hogy a VVS Happeninggel foglalkozott. 

18. Egyebek 

18.1. Puskely Gergő elmondta, hogy a Képviseletnek tudás felmérőt kell írni júliusban. 

 

Budapest, 2019. május 27.  

Következő ülés: 2019. június 3. 18:10 

 

  

Oltvári Sándor Puskely Gergő 

Emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 


