Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. október 7-én (hétfőn) tartott üléséről
Az ülés kezdete: 19:28
Az ülés vége: 19:54
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Bátori Boglárka, Csete Balázs, Kindling Attila, Kovács Klementina, Kövér
Fanni, Modori Márton, Molnár Zsanett, Oltvári Sándor, R. Nagy Tibor Endre, Szűcs Ákos, Tóth Ádám
Kimentését kérte: Hiányzott: Hadarics Réka, Puskely Gergő
Késett: Tanácskozási jogú tagok: Vendég: Horváth Bálint
Tóth Ádám 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. Horváth Bálint ismerteti az EHK elnöki tisztségért benyújtott pályázatát
1.1. Tóth Ádám felkérte Horváth Bálintot, ismertesse motivációit az EHK elnöki pozíciójának
betöltését illetően. Horváth Bálint elmondta az EHK elnöki pozíciójával kapcsolatos
elképzeléseit. Horváth Bálint elmondta, hogy amennyiben megválasztják az EHK elnöki
tisztségére, akkor előreláthatólag 6 hónapig tudná feladatait ellátni.
1.2. Tóth Ádám érdeklődött Horváth Bálinttól, hogy amennyiben megválasztanák az EHK
elnökének, akkor milyen formában képzelné el az utódja személyének megtalálását. Horváth
Bálint elmondta, hogy milyen elképzelései vannak az utódja kiválasztásával kapcsolatban.
1.3. Bátori Boglárka érdeklődött Horváth Bálinttól, hogyha nem lesz jelentkező utána az EHK
elnöki pozíciójára, akkor milyen megoldással tudna előállni a kialakult helyzet megoldására.
Horváth Bálint elmondta, hogy jelenleg nincs megoldás erre a kérdésre, de bízik benne, hogy
nem lesz probléma az utódlást illetően. Horváth Bálint elmondta, milyen elképzelései vannak
az EHK felépítését illetően megválasztása esetén.
1.4. Kovács Klementina érdeklődött, hogy az EHK-ban lévő motiváció hiányt hogyan tudná
visszaszorítani. Horváth Bálint elmondta, hogy jelenleg egyeztet az EHK-delegáltakkal és
próbálja felderíteni motivációhiányuk mivoltát.
1.5. Bátori Boglárka érdeklődött Horváth Bálinttól, hogy amennyiben nem sikerül az embereket
motiválni, akkor milyen elképzelései vannak az EHK felépítését illetően. Horváth Bálint
elmondta elképzeléseit ezzel az esettel kapcsolatban.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

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

1.6. Kovács Klementina érdeklődött Horváth Bálinttól, hogy milyen szerepet szán az elnöki
értekezletnek. Horváth Bálint ismertette elképzeléseit az elnöki értekezletet illetően.
1.7. Kovács Klementina érdeklődött Horváth Bálinttól, a Karok véleményeiről az EHK helyzetét
tekintve mi a meglátásai vannak. Horváth Bálint elmondta, hogy milyen meglátásai vannak a
Karok véleményeit illetően.

Horváth Bálint távozott.
A Képviselet megvitatta meglátásait Horváth Bálintot illetően.

2. Előterjesztések
2.1. Tóth Ádám bemutatta a Képviselet szeptemberi értékelését.
2.2. Tóth Ádám érdeklődött, hogy a november 14-17-ig tartó HÖOK vezető képző hétvégén
részt tud-e venni a Képviselet. Tóth Ádám jelezte a Képviseletnek, hogy október 9-ig le kell
adni a jelentkezést, amennyiben a Képviselet tagjai részt kívánnak venni a HÖOK vezető
képző hétvégén.
2.3. Kindling Attila bemutatta a Tanulmányi ösztöndíj jövőbeni bírálási elveinek tervezetét.
Kindling Attila elmondta, hogy szavaznia kell a HK-nak a Tanulmányi ösztöndíj
módosításokról a 2019/20-as tanév 2. félévének kiírásában. A Képviselet 11 igen – 0 nem – 0
tartózkodom szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

3. Egyebek
3.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy elkészítette az új mandátumos tagoknak a belépőkártyákat a
HK irodába való belépéshez.
3.2. Kovács Klementina érdeklődött, hogy mikor lesz lebonyolítva a HK fotózás.
3.3. Kovács Klementina érdeklődött, hogy a Képviseletnek a BME K épületében található
vitrinének feltöltése mikor fog elkészülni. Csete Balázs jelentkezett a feladatra. Kövér Fanni
jelezte, hogy segédkezik a feladatban.
3.4. Kovács Klementina érdeklődött, hogy tervez-e a Képviselet másik HK-val közös vacsorát. A
Képviselet megvitatta véleményét a kérdéssel kapcsolatban.
3.5. Kovács Klementina érdeklődött, hogy a BME HK-s vacsorával lesznek-e fejlemények. . A
Képviselet megvitatta véleményét a kérdéssel kapcsolatban.
3.6. Kovács Klementina jelezte, hogy a BME Önkéntes napon Karok közötti verseny lesz a Karok
hallgatóinak százalékos részvételét figyelembe véve. Kovács Klementina elmondta, hogy 1
előadást le fognak igazolni az Önkéntes Napon résztvevő hallgatóknak.
3.7. Csete Balázs érdeklődött, hogy a HK-s ruharendelést illetően milyen elképzelése van a
Képviseletnek. Kovács Klementina elmondta, hogy meg kell keresni ruhakészítő cégeket és fel
kell venni a Képviselet igényeit.
3.8. Csete Balázs érdeklődött, hogy a HK Tisztújítás eredményét hirdető kép megfelelő-e. A
Képviselet meglátása szerint megfelelő a kép, de még módosításra szorul.
3.9. Szűcs Ákos tájékoztatta a Képviseletet az Oktatási Bizottság konstans jó teljesítményéről.
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3.10. Szűcs Ákos elmondta, hogy október 10-én lesz a Mentorgárda Normafa programja és
meginvitálják a HK-t is az eseményre.
3.11. Bátori Boglárka érdeklődött, hogy a Gólyabál ÉMK-s szervezés gazdasági részében tud-e neki
segíteni a Képviseletből valaki. Kovács Klementina elmondta, hogy a rendezvény gazdasági
szervezőjét kell keresni ezzel a kérdéssel kapcsolatban.

Szűcs Ákos távozott.
3.12. Bátori Boglárka elmondta, hogy a Gólyabálnak egyelőre nincs fellépője és a Gólyabál plakátja
még nincs elfogadva. Bátori Boglárka elmondta, hogy lefoglalta a táncpróbákhoz a VPK
Nagytermét. Bátori Boglárka elmondta, hogy október 11-én lesz a következő egyeztetés a
Gólyabálról az ÉPK-val és a GPK-val, mindemellett összefoglalót fog írni a szervezés
állapotáról. Bátori Boglárka felkérte Kovács Klementinát, hogy csatlakozzon hozzá a
Gólyabál megbeszéléseken. Bátori Boglárka ismertette a rendezvénnyel kapcsolatos egyéb
részleteket.
Budapest, 2019. október 7.
Következő ülés: 2019. október 14. 18:30

Oltvári Sándor

Tóth Ádám

emlékeztetővezető

ÉMK HK alelnök
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