Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. szeptember 16-án (hétfőn) tartott
üléséről
Az ülés kezdete: 19:02
Az ülés vége: 22:15
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Botka Erik, Csete Balázs, Kindling Attila, Kovács Klementina, Oltvári Sándor,
Puskely Gergő, S. Nagy Roland Levente, Szűcs Ákos
Kimentését kérte:Hiányzott:Késett: Molnár Zsanett, Tóth Ádám
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. Aktualitások
1.1. Kovács Klementina bemutatta a Képviselet számára, hogy a Neptunban található naptárat
hogyan tudják importálni Google naptárba.

Molnár Zsanett megérkezett.

2. Előadás a hallgatói alrendszerben aktívan résztvevő személyekről
2.1. Kovács Klementina előadást tartott egyetemünk Hallgató Képviseleti rendszerében jelenleg,
illetve korábban dolgozó személyekről.

Tóth Ádám megérkezett.

3. Elnöki beszámoló
3.1. Puskely Gergő elmondta, hogy elnöki értekezletet tartottak szeptember 16-án az EHK elnöki
pozíciójának betöltésével kapcsolatban.
3.2. Puskely Gergő beszámolt, hogy a Tisztújítás előkészületeivel rendben haladnak. Puskely
Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy azon HK tagok, akik újra szeretnének indulni a HK-s
mandátumért,adják le jelölésüket szeptember 21-ig. Puskely Gergő elmondta, hogy nem került
kiküldésre a Neptunban az ÉMK Tisztújítását hirdető email.
3.3. Puskely Gergő jelezte Oltvári Sándornak és Csete Balázsnak, hogy a Karima októberi
számába a HK-val kapcsolatos híreket gyűjtsék össze.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

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

3.4. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy a HK Alakuló hétévégének még nincs
helyszíne. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a HK alakuló hétvégére kik legyenek a meghívott
személyek. A Képviselet meglátása szerint csak a mandátumért indult tagok és a Tisztújításra
delegált EHK-s képviselő vehessen részt az Alakuló hétvégén.
3.5. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy november 8-10-i hétvégére kaptunk szállás
lehetőséget a BME gödi táborába, amelyet az Rendezvényszervező Bizottság (RB) számára
felajánl a Képviselet a Rendezvényszervező Bizottság Alakuló hétvégéjének céljára.
3.6. Puskely Gergő elmondta, hogy rendben lezajlott a Gólyatanács 2. alkalma szeptember 15-én,
mindemellett szeptember 17-én várható a 3. alkalom.
3.7. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a kollégiumi várólistán található személyek férőhelyosztása
milyen okból kifolyólag nem történik folyamatosan. S. Nagy Roland elmondta, hogy idő
szűkében nem értesítette ki a felvett embereket, de időt szakít rá minél előbb. Molnár Zsanett
elmondta, hogy szabadultak fel Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB) férőhelyek a
kollégiumban, amelyekre újabb hallgatókat fel tudnak tölteni.
3.8. Puskely Gergő érdeklődött, hogy az ösztöndíj kiírások elfogadtatásával kapcsolatban milyen
fejlemények vannak. S. Nagy Roland elmondta, hogy egyeztetett Garbai Ádámmal az
ösztöndíjakról. S. Nagy Roland elmondta, hogy 4 ösztöndíj pályázatot újra kell írni. S. Nagy
Roland beszámolt, hogy egyeztetett Barabás Zoltánnal az ösztöndíjakról. Kovács
Klementina elmondta, hogy Normatíva számok érkeznek a héten, továbbá várhatóan a
szeptember 23-i ülésen lesz előterjesztve a Tanulmányi ösztöndíj.
3.9. Puskely Gergő elmondta, hogy a HK beszámolók feltöltése a Képviselet nagyobb részének
sikeresen felkerült határidőre.
3.10. Puskely Gergő beszámolt, hogy a Teremigénylésekkel való foglalkozásra szeretne felkérni
valakit. Botka Erik jelentkezett a feladatra.
3.11. Puskely Gergő felkérte Szűcs Ákost, hogy a Kedvezményezett tanulmányi rendeket
véleményezze.
3.12. Puskely Gergő elmondta, hogy a Karok Közötti Vetélkedő (KKV) csapatkapitánya Szalay
Dénes lesz, mivel az öntevékeny körök vezetőinek nem volt megfelelő az időpont. Puskely
Gergő beszámolt, hogy a csapatvezető megnevezésének határideje után jelentkezett a feladatra
Kolop Márton, ezért Szalay Dénessel közösen szervezik a csapatot.
3.13. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a kútbereki csapatépítő hétvégére ki adta le a jelentkezést.
Csete Balázs, Puskely Gergő, Szűcs Ákos és Oltvári Sándor jelezték, hogy már leadták
jelentkezésüket.
3.14. Puskely Gergő beszámolt, hogy a Vásárhelyi Napok dátumát ki kell tűzni. Kovács Klementina
elmondta, hogy az április 17. kezdet megfelelő lehetne.
3.15. Puskely Gergő beszámolt, hogy le kell adni a kollégiumban szabad bent alvási lehetőségek
dátumait a következő félévre. Molnár Zsanett elmondta, hogy az előző félévben 7 éjszaka volt
kiadva, továbbá erre a félévre 5 éjszaka maradt. Puskely Gergő elmondta, hogy a Gólyabál
éjszakája, továbbá október 22-i, december 19-i és december 31-i dátumok lehetnek megfelelőek.
3.16. Puskely Gergő érdeklődött, hogy lehetséges-e a kollégiumban szilveszter esti szórakozást
tartani. Kovács Klementina elmondta, hogy a körök szervezésével lehetséges lenne egy ilyen
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esemény megrendezése. A Képviselet meglátása szerint köri levelezőlistára küldéssel tartani kell
egy felmérést a szilveszter esti szórakozás igényéről.
3.17. Puskely Gergő jelezte, hogy a korábbiakban az HK megalakulása utáni ülésen volt az RB
jelentkezők meghallgatása. Puskely Gergő beszámolt, hogy az idei RB meghallgatást 2 héttel
később lenne ideális beütemezni a lehetséges plusz promóció függvényében.
3.18. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy egyeztetni fog Modori Mártonnal az RB
jövőjéről.
3.19. Puskely Gergő elmondta, hogy Horváth Richárd felajánlotta a Radio Oranzsban való
megjelentetését a Tisztújításnak a szeptember 18-i adásukban, illetve a Tisztújításon indulóknak
bemutatkozási időt biztosít az aznapi adásukban.
3.20. Puskely Gergő beszámolt, hogy az őszi félév kezdetével szeretné újra elindítani a HK
csapatépítőket.

4. Alelnöki beszámoló
4.1. Tóth Ádám jelezte Molnár Zsanettnek, hogy érkezett hallgatói megkeresés, azzal
kapcsolatban, hogyha a félév vége előtt kiköltözik a kollégiumból egy hallgató, akkor köteles-e
kifizetni a teljes félévre vonatkozó kollégiumi díjakat. Molnár Zsanett elmondta, hogy a
kiköltözést követő 2 hónapot köteles a hallgató ebben és a hasonló esetekben kifizetni.
4.2. Tóth Ádám jelezte Botka Eriknek, hogy érkezett hallgatói megkeresés a VPK Lakók facebook
csoportjába való jelentkezéssel kapcsolatban, továbbá megkérte, hogy intézkedjen ez ügyben.
4.3. Tóth Ádám tájékoztatta a Képviseletet, hogy érdeklődött a HK Szkéné csapatépítésével
kapcsolatban.

5. Egyetemi Hallgatói Képviselet beszámoló
5.1. Molnár Zsanett beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. szeptember 12-ei 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 az RB-s támogatói szerződéseket várja a Kulturális- és
Szakmai Hétre.
6.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy MŰHAL igénylések készítésével foglalkozott.
6.3. Kovács Klementina tájékoztatta a Képviseletet, hogy szeptember 19-én egyeztetni fog
Horváth Imréné Dr. Baráti Ilonával promóciós termékek beszerzéséről.

7. Oktatási referensi beszámoló
7.1. Szűcs Ákos elmondta, hogy oktatási fogadóórát fog tartani ettől a héttől minden csütörtökön
15:00-tól 16:00-ig. Szűcs Ákos beszámolt, hogy fogadóóra alatt az érdeklődés hiányában nyílt
betanítást és tudásátadást fog tartani az esetleges Oktatási Bizottság vezetői érdeklődőknek.
7.2. Szűcs Ákos beszámolt, hogy Belső Oktatási Bizottsági (BOB) ülést fog tartani ettől a héttől
minden csütörtökön 18:00-tól.
7.3. Szűcs Ákos tájékoztatta a Képviseletet, hogy a szeptember 24-i napon az Építőmérnöki kar
dékáni szünete ellenére meg lesz tartva a Bevezető Matematika első órája, amelyen a jelenlét nem
kötelező, de ajánlott.

8. Szociális referensi beszámoló
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

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

8.1. Tóth Ádám elmondta, hogy a HK ülés után a szociális pályázatok dokumentálására fog sor
kerülni.
8.2. Tóth Ádám beszámolt, hogy Egyetemi Szociális Bizottság (ESZB) ülés lesz szeptember 19-én
14:00-kor.
8.3. Tóth Ádám érdeklődött, hogy aki nem mutatta be személyesen a szociális pályázatát és szociális
pályázaton keresztül kapott kollégiumi elhelyezést, azzal kapcsolatban milyen intézkedések
történjenek. A Képviselet meglátása szerint, amennyiben a hallgató nem mutatta be a pályázatát,
de részesült férőhelyben ezáltal, abban az esetben utólagosan megtagadható számára a
kollégiumi férőhely.

9. Kollégiumi referensi beszámoló
9.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy teremigénylésekkel foglalkozott.
9.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy belépőkártyák készítésével foglalkozott.
9.3. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviseletet, hogy a kollégiumi várólistával foglalkozott.
9.4. Molnár Zsanett elmondta, hogy a VPK lakók facebook csoporttal foglalkozott.
9.5. Molnár Zsanett beszámolt, hogy jelenleg várakoznak az összegyetemi fennmaradó férőhelyek
szétosztására.
9.6. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviseletet, hogy a kollégiumban a héten lezajlott tűzriadókat
egy meghibásodott tűzjelző berendezés okozta.

10. Rendezvényszervező Bizottság referensi beszámoló
10.1. Kovács Klementina beszámolt, hogy a Szakmai- és Kulturális Hét kommunikációs feladatkörét
Puskely Gergő vette át, mindemellet nincs további feladata, mivel a rendezvény minden téren
halad az előkészületekkel. Molnár Zsanett elmondta, hogy szavazást fognak kiírni a
rendezvényen való filmvetítésen levetítendő filmekről.

11. Ösztöndíj referensi beszámoló
11.1. S. Nagy Roland elmondta, hogy a Bizottság tagjai

12. Mentorgárda felelősi beszámoló
12.1. Szűcs Ákos elmondta, hogy elkezdődtek a Mentorgárda heti gyűlései. Szűcs Ákos beszámolt,
hogy az első gyűlésen a felkészítő tartása miatt nem tudott részt venni.
12.2. Szűcs Ákos tájékoztatta a Képviseletet, hogy lezajlott az elsőéveseknek tartott 0. matek zárthelyi
dolgozat felkészítője és maga a teljesítményértékelés is megoszló eredményekkel.

13. Irodafelelősi beszámoló
13.1. Tóth Ádám jelezte, hogy frissítette az irodarend táblázatát és felkérte a Képviseletet, hogy írják
be magukat a takarítások betöltésére.

14. Karima felelősi kör
14.1. Oltvári Sándor elmondta, hogy Csete Balázzsal össze fogják szedni a Karima októberi híreit.

15. Vásárhelyi Videó Stúdió (VVS) felelősi
15.1. S. Nagy Roland beszámolt, hogy Fáy Szilveszter a VVS vezetője szeretne maradni, amíg be
nem fejezi BME-s tanulmányait.

16. Képítő Fotókör felelős
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16.1. Botka Erik elmondta, hogy megkapta az elmúlt időszakban készült képeket és elkezdte őket
átnézni.
16.2. Botka Erik jelezte, hogy részt fog venni a kör legközelebbi gyűlésén.

17. Egyebek
17.1. Bátori Boglárka elmondta, hogy jelenleg nincs a Gólyabálnak helyszíne.
17.2. Kovács Klementina elmondta, hogy Dr. Lovas Tamás meg szeretne jelenni a következő
Fórumon.
17.3. Szűcs Ákos beszámolt, hogy Alumni találkozó volt szeptember 13-án.
17.4. Szűcs Ákos tájékoztatta a képviseletet a rendezvény háttérmunkálatairól, előkészületeiről és
utómunkálatairól is.
17.5. Szűcs Ákos ismertette a képviselettel az esemény kiértékelését és jövőbeli terveit.
17.6. Kovács Klementina elmondta, hogy K370 foglalásokkal foglalkozott.
17.7. Tóth Ádám felkérte Csete Balázst, hogy tegyen közzé hírt a HK hírcsatornáin az szociális
alapú önköltségcsökkentéses pályázatról.
17.8. Puskely Gergő jelezte a Képviseletnek, hogy ossza meg a közösségi oldalakon a Fórumot és a
Tisztújítást.
17.9. Molnár Zsanett felkérte Csete Balázst, hogy frissítse az ÉMK-s támogatók listáját a HK
weboldalán.
17.10.
S. Nagy Roland jelezte, hogy már lehetséges a kollégiumi hálózat használati díj
befizetése.
17.11.
17.12.

Csete Balázs jelentkezett a HK-n belüli szülinap felelősi posztra.
Oltvári Sándor jelezte a Képviselet számára, hogy közös kasszába be kell adni a havi

tartozásokat.
Budapest, 2019. szeptember 16.
Következő ülés: 2019. szeptember 23. 18:10

Oltvári Sándor

Puskely Gergő

Emlékeztetővezető

ÉMK HK elnök
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