Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. szeptember 9-én (hétfőn) tartott üléséről
Az ülés kezdete: 19:20
Az ülés vége: 21:44
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Botka Erik, Csete Balázs, Kovács Klementina, Molnár Zsanett, Oltvári Sándor,
Puskely Gergő, S. Nagy Roland Levente, Szűcs Ákos, Tóth Ádám
Kimentését kérte:Hiányzott: Késett: Kindling Attila
Tanácskozási jogú tagok: Vendég: Bátori Boglárka, Kövér Fanni
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. Egyetemi Hallgatói Képviselet beszámoló
1.1. Kovács Klementina beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. szeptember 5-ei ülésén
elhangzottakról.
Az
ülések
emlékeztetője
elérhető
az
EHK
honlapján
(http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok).

2. Javaslat a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatának 2019. június-augusztusi időszakára
2.1. Puskely Gergő felkérte a Képviseletet, hogy értékelje a júniusi elnöki beszámolót. A Képviselet
10 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta Puskely Gergő beszámolójának
pontozását.
2.2. Puskely Gergő felkérte a Képviseletet, hogy értékelje a júliusi elnöki beszámolót. A Képviselet
10 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta Puskely Gergő beszámolójának
pontozását.
2.3. Puskely Gergő felkérte a Képviseletet, hogy értékelje az augusztusi elnöki beszámolót. A
Képviselet 10 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta Puskely Gergő
beszámolójának pontozását.
2.4. Puskely Gergő előterjesztette a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 2019/20-es tanév júniusi
időszakára vonatkozó minimum ponthatárát, mely 0 pont, a minimum ponthoz tartozó összeget,
mely 0 Ft, és a pontonkénti emelkedést, mely 750 Ft. A javaslatot az ÉMK HK egyhangúlag, 100-0 arányban támogatta.
2.5. Puskely Gergő előterjesztette a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 2019/20-es tanév júliusi
időszakára vonatkozó minimum ponthatárát, mely 0 pont, a minimum ponthoz tartozó összeget,
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mely 0 Ft, és a pontonkénti emelkedést, mely 750 Ft. A javaslatot az ÉMK HK egyhangúlag, 100-0 arányban támogatta.
2.6. Puskely Gergő előterjesztette a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 2019/20-es tanév
augusztusiidőszakára vonatkozó minimum ponthatárát, mely 0 pont, a minimum ponthoz tartozó
összeget, mely 0 Ft, és a pontonkénti emelkedést, mely 750 Ft. A javaslatot az ÉMK HK
egyhangúlag, 10-0-0 arányban támogatta.

3. Elnöki beszámoló
3.1. Puskely Gergő elmondta, hogy elnöki értekezletet hívtak össze szeptember 9-én az EHK
elnökválasztásával kapcsolatos eredménytelenség és a felgyülemlett problémák miatt. Puskely
Gergő felkérte a Képviseletet, foglaljanak állást arról, hogy a jelenlegi HÖK rendszerben ki lenne
a legalkalmasabb az EHK elnöki tisztségének betöltésére. Puskely Gergő ismertette, hogy
szeptember 16-án újabb megbeszélés várható.
3.2. Puskely Gergő beszámolt, hogy Modori Márton szeptember 16-tól látogatni fogja a HK üléseit,
mindemellett indul az októberi éves Tisztújításon
3.3. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy egyeztetni fog Dr. Horváth Imréné Baráti
Ilonával a pályaorientáció, a nyílnap, illetve az Educatio témáit tekintve.
3.4. Puskely Gergő elmondta, hogy szükséges a VHFK körhelyiéhez kulcsot másoltatni.
3.5. Puskely Gergő beszámolt, hogy az Alumni találkozó költségvetése egyenlőre nem került
elfogadásra, melynek közbenjárására megkérte Szili Ákost, az EHK gazdasági referensét.
3.6. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy megrendezésre kerül a Karok Közti Vetélkedő
(KKV), amelyre az ÉMK csapatának megszervezéséhez a kollégiumi öntevékeny körök segítségét
szeretné kérni, mivel a Képviselet a KKV időpontjában nem tud megjelenni a vetélkedőn
elfoglaltsága miatt.
3.7. Puskely Gergő elmondta, hogy kiosztásra került a BME gödi táborának foglalása az őszi félévre.
3.8. Puskely Gergő beszámolt, hogy egyeztetett a BME Tíztánc öntevékeny körrel és ennek
eredményeként a kör számára biztosítjuk a VPK Nagytermét minden hétfőn és pénteken próbák
lebonyolításához.
3.9. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy megrendezésre került az első Gólyatanács
szeptember 8-án. Puskely Gergő elmondta, hogy a Gólyatanácson való részvételért kapható
nyereményekhez el kell készíteni az igényléseket.
3.10. Puskely Gergő elmondta, hogy egyeztetett Lipcsei Attilával a Tisztújításról.
3.11. Puskely Gergő jelezte Oltvári Sándornak, hogy a jövőben szeretné, ha az emlékeztetők
kevesebb korrektúrázást igényelnének a megírást követően.
3.12. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy a tavaszi HK ZH-ra való felkészülésnek kezdetét
kell vennie.
3.13. Puskely Gergő kérte, hogy mindenki töltse fel online naptárát a Képviseleti naptárhoz, ezzel is
segítve a hatékonyabb elérést.

4. Alelnöki beszámoló
4.1. Tóth Ádám elmondta, hogy elkészítette Puskely Gergővel a Képviselet augusztusi értékelését.

5. Gazdasági referensi beszámoló
5.1. Kovács Klementina elmondta, hogy igénylést kell készítenie a HK alakuló hétvégéjéről.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508
emkhk.bme.hu

5.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy igénylést kell készíteni a promóciós termékekről.
5.3. Kovács Klementina tájékoztatta a Képviseletet, hogy köri beszerzések érkeztek, amelyeket ki
kellen osztani. Puskely Gergő elmondta, hogy a JBL Xtreme-ről szóló MŰHAL-os igénylést le
kell adni elszámolásra.
5.4. Kovács Klementina beszámolt, hogy el fog számolni a Regisztrációs hétről Orbán Balázzsal,
amint megkapta az eseménynek számláit.

6. Oktatási referensi beszámoló
6.1. Szűcs Ákos elmondta, hogy az utólagos félév aktiválásokkal kapcsolatos megkeresésekkel
foglalkozott, továbbá ismertette a Képviselettel, hogy milyen tájékoztatás szükséges az ilyen
hallgatói megkeresésekkor.
6.2. Szűcs Ákos beszámolt, hogy utólagos tantárgyfelvétellel kapcsolatos hallgatói megkeresésekkel
foglalkozott, mindemellett elmondta, hogy milyen teendői vannak a Képviseletnek hasonló
megkereséseknél.
6.3. Szűcs Ákos tájékoztatta a Képviseletet, hogy érkezett hallgatói megkeresés újrajelentkezés miatti
egyidejű 2 jogviszonnyal kapcsolatban. Szűcs Ákos tájékoztatta a Képviseletet, hogyan járjanak
el a hasonló megkereséseknél.
6.4. Szűcs Ákos elmondta, hogy más egyéb kérvényekkel foglalkozott.
6.5. Szűcs Ákos beszámolt, hogy Lovas Tamással többször egyeztetett Oktatással kapcsolatos
ügyekről

7. Szociális referensi beszámoló
7.1. Tóth Ádám elmondta, hogy Egyetemi Szociális Bizottság ülés volt, amelyen elfogadták az
önköltséges hallgatók szociális alapon történő költségcsökkentésére vonatkozó határidőkre tett
javaslatát, továbbá a pótfelvételiző hallgatókra vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj és
Alaptámogatás pályázat leadási határidejének módosítására tett javaslatot.
7.2. Tóth Ádám ismertette, hogy elfogadták az ESZB ügyrendjét. Tóth Ádám beszámolt, hogy a
jövőben várhatóan heti rendszerességgel lesz ESZB ülés megtartva.
7.3. Tóth Ádám tájékoztatta a Képviseletet, hogy a szóbeli bemutatások során eddig megközelítőleg
30 személy jelent meg.

8. Kollégiumi referensi beszámoló
8.1. Molnár Zsanett jelezte, hogy a Bizottság tagjai nem válaszolnak az emailekre és így ezt egyedül
kell csinálnia.
8.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy a kollégiumban lévő belépőkártyák elfogytak a portáról, így nem
lehetséges a vendégfogadás, amíg nem kerülnek felvezetésre az állandó kártyák, valamint az
amortizáció mértékét is szükséges jelezni a KI-nál.
8.3. Molnár Zsanett beszámolt, hogy nem érkezett meg a Kancellári és Rektori közös utasítás a
ferőhelyek kiosztásáról az első hét leteltével, melynek augusztus közepén kellett volna elkészülnie.
8.4. Molnár Zsanett elmondta, hogy szeptember 10-én Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB)
meghallgatásra fog menni.
8.5. Molnár Zsanett beszámolt, hogy 2 férőhely várhatóan fel fog szabadulni.

9. Rendezvényszervező Bizottság referensi beszámoló
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508
emkhk.bme.hu

9.1. Molnár Zsanett beszámolt, hogy probléma van a Zielinski Szilárd Építőmérnöki
Szakkollégiummal (Szakkollégium) a szerződéskötésekkel kapcsolatban. Molnár Zsanett
elmondta, hogy egyeztetett Szántai Péterrel a helyzet orvoslásáról. Puskely Gergő hozzátette,
hogy a továbbiakban ő is egyeztetni fog Szántai Péterrel a Szakkollégium és az RB együtt
dolgozásával kapcsolatban.
9.2. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviseletet, hogy Rendezvényszervezői Bizottság (RB) ülést fog
tartani a héten.
9.3. Molnár Zsanett elmondta, hogy jelenleg nem találhatóak az éves szerződések.
9.4. Molnár Zsanett beszámolt, hogy Krasznai Tamás nem végezte megfelelően a munkáját a
Kulturális- és Szakmai Hét szervezését RB részéről, így ez meghatározza a Bizottság munkáját a
rendezvényt illetően.
9.5. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviseletet, hogy Gólyatáborra (GT) sem sikerült támogatót
szerezni.
9.6. Molnár Zsanett elmondta, hogy szükséges szakmai támogatások szerzése.
9.7. Molnár Zsanett beszámolt, hogy egyeztetni fog az RB tagokkal a munkamorállal és a Bizottság
jövőjével kapcsolatban. Puskely Gergő elmondta, hogy az októberi RB pályázatnál több dolgot
kell lefixálni a pályázati kiírásban.

10. Ösztöndíj referensi beszámoló
10.1. S. Nagy Roland elmondta, hogy nem történt változás az ösztöndíj kiírásokkal kapcsolatosan.
10.2. S. Nagy Roland beszámolt, hogy egyeztetni fog Kindling Attilával a Tanulmányi Ösztöndíj
bírálásáról.

11. Mentorgárda felelősi beszámoló
11.1. Szűcs Ákos elmondta, hogy 0. Matematika ZH felkészítő lesz szeptember 11-én az elsőévesek
számára. Szűcs Ákos beszámolt, hogy egyeztetett Bódi Gáborral a felkészítőről és a
teremigénylésről.
11.2. Szűcs Ákos tájékoztatta a Képviseletet, hogy rendben lebonyolították a Regisztrációs hetet.
11.3. Szűcs Ákos beszámolt, hogy az elkövetkezendő héttől kezdve újra lesznek gyűlések.

12. Irodafelelősi beszámoló
12.1. Tóth Ádám elmondta, hogy gondoskodtak a HK iroda rendjéről.
12.2. Tóth Ádám felkérte a Képviselet tagjait, hogy a Gólyatáborról maradt eszközöket távolítsák el az
irodából.
12.3. Tóth Ádám jelezte Oltvári Sándornak, hogy a gondnokságról kapott bevásárlókocsit vigye
vissza a gondnokságra.
12.4. Tóth Ádám beszámolt, hogy táblázatot fog készíteni az iroda takarításáról, mindemellett jelezte
a Képviselet tagjainak, hogy írják be magukat a táblázatba.

13. Egyebek
13.1. Kovács Klementina érdeklődött, hogy a K épületben található ÉMK-s vitrinnel való feladatokat
elvégezte-e Molnár Zsanett. Molnár Zsanett jelezte, hogy nem volt rá ideje, ezért a munka nem
haladt előre. Kovács Klementina elmondta, hogy új ember kijelölése szükséges a feladatra.
13.2. Kovács Klementina elmondta, hogy szükséges lenne Kollégiumi Bizottság vezetőt választanunk.
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13.3. Kovács Klementina ismertette, hogy a kedvezményes tanrendért be kell menni a Központi
Tanulmányi Hivatalba és tájékoztatni kell az oktatókat a tanulmányi renddel kapcsolatban.
13.4. Kovács Klementina elmondta, hogy Kulturális- és Szakmai Hét órarendje kezd elkészülni és fel
lett küldve levelezőlistára.
13.5. Kovács Klementina tájékoztatta a Képviseletet, hogy ismételten megrendezésre kerül a Köri
vacsora, ahol a Szakkollégiumnak segítséget kell nyújtani főzésben. Kindling Attila jelentkezett a
feladatra.
13.6. Szűcs Ákos érdeklődött, hogy az igénylés megakadását követően lesz-e pénz az Alumni
találkozóra. Szűcs Ákos elmondta, hogy írt egy névlistát a Kollégiumok Igazgatóságának (KI) és
a portának az Alumni résztvevőiről, hogy a korábbi képviselők is be tudjanak jönni a kollégiumba.
Szűcs Ákos elmondta, hogy egyeztetett Balassa Péterrel az Alumnin való ital biztosításáról,
mindemellett elmondta, hogy az BME Napok miatti eszközhiánynak köszönhetően nem lesz
lehetőség pultból való fogyasztás biztosítására. Szűcs Ákos elmondta, hogy elkészítette a
játékokat az Alumni találkozóra. Szűcs Ákos elmondta, hogy a Metroból lenne így érdemes
szeptember 12-én bevásárolni a találkozóra. Kovács Klementina jelezte, hogy a bevásárlás csak
szeptember 13-án lesz lehetséges. Szűcs Ákos jelezte, hogy lesznek nyomtatva útjelzések az
eseményre. Szűcs Ákos ismertette a program napján való egyéb teendőket.
13.7. Bátori Boglárka elmondta, hogy Gólyabál megbeszélésen vett részt.
13.8. Kövér Fanni ismertette, hogy BME Sportnapról és az aznapi szünetről nem érkezett hír a
Neptunban.
Budapest, 2019. szeptember 9.
Következő ülés: 2019. szeptember 16. 18:10
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