
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 
Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

Emlékeztető 

 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. augusztus 1-én (csütörtökön) tartott 
üléséről 

Az ülés kezdete: 15:03 

Az ülés vége: 16:44 

 

Jelen voltak:  

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

Kimentését kérte: Botka Erik, Kindling Attila, Szenes Patrik, Szűcs Ákos 

Hiányzott: - 

Késett: - 

Tanácskozási jogú tagok: - 

Vendég:  

 
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. Elnöki beszámoló 

1.1. Puskely Gergő elmondta, hogy egyeztetett az kollégiumi bulikörök őszi félévi nyitásairól Orbán 

Balázzsal, Petrik Krisztiánnal, Lipcsei Attilával és Lányi Györggyel. Puskely Gergő jelezte, 

hogy szorgalmaz egy közös megbeszélést a bulikörökkel. A Képviselet támogatta a megjegyzést a 

közös megbeszélés lehetőségét. 

1.2. Puskely Gergő érdeklődött S. Nagy Roland felé, hogy mik a tanulmányi ösztöndíj változásaival 

kapcsolatos fejlemények. S. Nagy Roland elmondta, hogy változások a tavaszi félévtől várhatóak. 

1.3. Puskely Gergő érdeklődött, hogy mik a kari ösztöndíjakkal kapcsolatos hírek. S. Nagy Roland 

elmondta, hogy jelenleg semmilyen fejlemény nem történt, de szorgalmazza az ösztöndíjak 

osztásának minél előbbi elkezdését. 

1.4. Puskely Gergő beszámolt, hogy az őszi félév során nem kerül megrendezésre a KHK 

továbbképző, hanem a HÖOK vezetőképzőn szeretne részt venni az összes kar HK-ja. 

1.5. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy a Gólyatábor szervezése megfelelő ütemben 

halad. 

1.6. Puskely Gergő elmondta, hogy önhibájából kifolyólag nem került időben kiküldésre az oktatók 

számára a Kari Tábor meghívók. 
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1.7. Puskely Gergő beszámolt, hogy szeptember 2-án Dr. Dunai László vendégként fog részt venni 

a HK ülésén. 

1.8. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy szeretné, ha a Mentorgárda pólórendelésénél 

előrelépés történne. 

1.9. Puskely Gergő elmondta, hogy az őszi félév során indul HÖK ismertető tantárgy, továbbá 

felkérte a Képviselet tagjait, hogy a tudásbővítés céljából vegyék fel a tantárgyat. 

1.10. Puskely Gergő beszámolt, hogy a MŰHELY első száma szeptember 3-án jelenik meg, továbbá 

a szerkesztők szeretnék bővíteni az újságot karonkénti leosztású tartalmakkal. A Képviselet 

támogatta a MŰHELY-ben való megjelenést. A feladatra Csete Balázs jelentkezett és a HK 

támogatta a feladatra jelentkezését. 

1.11. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy felküldte levelezőlistára a Gólyakérdőívet és 

megkérte a Képviseletet, hogy ossza meg a közösségi oldalakon a leendő elsőévesekkel. 

1.12. Puskely Gergő felkérte a Képviseletet, hogy a Gólyatábor promóciójában vállaljon szerepet a 

közösségi médiában. 

1.13. Puskely Gergő beszámolt, hogy gazdasági munkacsoportot szeretne létrehozni. A Képviselet 

egyhangúlag támogatta a gazdasági munkacsoport létrehozását. 

1.14. Puskely Gergő elmondta, hogy a Kar rendezvényeire be szeretne szerezni egy JBL típusú 

bluetooth hangszórót. A Képviselet egyhangúlag támogatta a hangszóró beszerzését. 

1.15. Puskely Gergő elmondta, hogy a normatíva osztási rend kiegészítéséről szóló anyagokat át fogja 

nézni és továbbítja az EHK felé. 

1.16. Puskely Gergő beszámolt, hogy a BME Egyetemi Napok kapcsolattartói és kari promóter 

pozícióit Csete Balász és Molnár Zsanett fogja végrehajtani. 

1.17. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy a MISZISZ és a KHK együttműködésének 

részeként szeretne a MISZISZ megjelenni GT-ben és a Regisztrációs héten. Puskely Gergő 

elmondta, hogy a MISZISZ hirdetési felületet szeretne a diákmunkákat illetően, amiért 

szponzorációs összeget kapna a KHK. 

1.18. Puskely Gergő jelezte a Képviselet felé, hogy a határidős feladatokat meg kell csinálni, továbbá 

lehet bővíteni. 

1.19. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a közösségi ösztöndíj osztása mikor fog megtörténni. S. Nagy 

Roland elmondta, hogy augusztus 1-én fog sor kerülni a közösségi ösztöndíj osztására. 

1.20. Puskely Gergő elmondta, hogy egyeztetés lesz augusztus 2-án a Gólyatanácsról, továbbá 

egyeztetni fog Károlyi Rolanddal is a Gólyatanács koncepciójáról. 

1.21. Puskely Gergő elmondta, hogy Pásztor Nikolett lemondása után szükség lesz új emberekre a 

frissen felszabadult pozíciókra. 

2. Aktualitások 

2.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy szeretne lemondani a mandátumáról a következő félévben 

történőErasmus tanulmányai miatt. A lemondását 2019. augusztus 12-én szeretné beadni. 

3. Egyebek 

3.1. Tóth Ádám elmondta, hogy a határidő táblázatba bekerülő feladatokat  jelezzék 48 órával  annak 

kiosztása előtt. 

3.2. Tóth Ádám beszámolt, hogy a szociális bírálók kifizetésének módjáról érdeklődött. 
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Budapest, 2019. augusztus 2. 

 

  

Oltvári Sándor Puskely Gergő 

Emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 


