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Emlékeztető 

 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. szeptember 23-án (hétfőn) tartott 
üléséről 

Az ülés kezdete: 18:35 

Az ülés vége: 21:52 

 

Jelen voltak:  

Szavazati jogú tagok: Botka Erik, Csete Balázs, Kindling Attila, Oltvári Sándor, Puskely Gergő, Szűcs 
Ákos, Tóth Ádám 

Kimentését kérte: Kovács Klementina, S. Nagy Roland Levente 

Hiányzott: - 

Késett: Szűcs Ákos 

Tanácskozási jogú tagok: - 

Vendég: Bátori Boglárka, Gődér Vivien 

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. Tanulmányi ösztöndíj előterjesztése 

1.1. Puskely Gergő jelezte, hogy a mai napon Garbai Ádám értesítést küldött arról, hogy a HSZI 

hibás adatokat közölt le számunkra a hallgatók tanulmányi teljesítményével kapcsolatban, 

amelyet a mai nap során javítva elküldtek, ezért a Tanulmányi ösztöndíjak elbírálásának 

határideje szeptember 25-e lesz. Puskely Gergő elmondta, hogy Tanulmányi ösztöndíjak 

bírálását Kindling Attila és S. Nagy Roland fogják végezni Gődér Vivien segítségével. 

Puskely Gergő ismertette, hogy a megelőző félévekben a maximálisan meghatározott 50 %-a 

kapott a hallgatóknak Tanulmányi ösztöndíjat az Építőmérnöki Karon. Puskely Gergő 

elmondta, hogy szorgalmazza a kevesebb hallgató számára kiosztott Tanulmányi ösztöndíjat, 

mindemellett a jogosult hallgatók számára nagyobb összegek kiosztása lesz biztosítva. Molnár 

Zsanett érdeklődött, hogy össze lehetne-e hasonlítani táblázati alapon a több hallgatók számára 

kiosztott kisebb összegű ösztöndíjak értékeit, illetve a kevesebb hallgató számára kiosztott 

nagyobb összegű ösztöndíjak értékeit. Gődér Vivien elmondta, hogy lehetséges az 

összehasonlítás, de időigényes az ehhez szükséges táblázat elkészítése. Puskely Gergő 

tájékoztatta a Képviseletet, hogy a jelenlegi rendszerben talán célszerűbb, hogy a hallgatók 50%-

a kapjon ösztöndíjat kisebb összegekkel, de a jövőben lehetséges lenne áttérni a változtatásra, 

amennyiben elkészül az összehasonlító táblázat. Puskely Gergő jelezte, hogy meg kell 

határoznia a Képviseletnek a Tanulmányi ösztöndíj legkisebb összegét. Tóth Ádám felvetette, 

hogy a jobb tanulmányokkal rendelkező hallgatóknak biztosítani kellene a lehetséges legnagyobb 
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összeg kiosztását. A Képviselet 7 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal támogatta, hogy a 

hallgatók 50 %-a kapjon a 2019/20-as őszi félévben tanulmányi ösztöndíjat, mindemelett a 

minimum összeget 6500 Ft-ban határozták meg. 

1.2. Puskely Gergő megkérte Kindling Attilát, hogy egyeztessen a BME többi karán lévő 

Ösztöndíjreferensekkel a Tanulmányi ösztöndíj osztásának folyamatáról az adott karon működő 

rendszerekről. Kindling Attila elvállalta a feladatot. 

Gődér Vivien, Kindling Attila távozott. 

Szűcs Ákos megérkezett. 

2. Általános tudásfelkészítő 

2.1. Puskely Gergő oktatást tartott a Képviselet számára a hallgatói alrendszerről. 

3. Javaslat az Építőmérnöki Kar Normatívaosztását illetően 

3.1. Puskely Gergő bemutatta az EHK által megküldött Normatívaszámokat és javaslatot tett a 

Normatíva keretének szétosztására. Puskely Gergő bemutatta a HK-nak a teljesítményalapú 

táblázatban látható értékeket. A Képviselet 7 igen – 0 nem – 0 tartózkodom arányban 

megszavazta a HK ösztöndíjából való összeg átcsoportosítását a Kari szabadkerethez. 

Az ÉMK HK 7-0-0 szavazattal egyhangúlag támogatta a Külső Közösségi ösztöndíjra 

meghatározott keret összegét. 

3.2. Puskely Gergő beszámolt, hogy a pályázati kiírások még nem kerültek elfogadásra a Hallgatói 

Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) által, ezért későbbi határidők lesznek meghatározva bizonyos 

ösztöndíjakhoz. 

Bátori Boglárka távozott. 

3.3. Puskely Gergő felkérte Molnár Zsanettet, hogy jelezze a Rendezvényszervező Bizottság (RB) 

tagjainak, hogy október 7-ig adhatják le a nyári beszámolójukat. 

Bátori Boglárka megérkezett. 

4. Egyetemi Hallgatói Képviselet beszámoló 

4.1. Molnár Zsanett beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. szeptember 19-i ülésén 

elhangzottakról. Az ülések emlékeztetője elérhető az EHK honlapján 

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

5. Elnöki beszámoló 

5.1. Puskely Gergő elmondta, hogy egyeztetett Horváth Imréné Dr. Baráti Ilonával a 

pályaorientációt és az utánpótlást illetően. 

Kindling Attila megérkezett. 

Puskely Gergő beszámolt, hogy az egyeztetésen szóba került az, hogy az Építőmérnöki Kar 

népszerűsítése érdekében lehetősége lesz a hallgatóknak korábbi középiskolájukba visszamenni. 

Puskely Gergő elmondta, hogy az elképzelés alapján pályázati úton biztosítanánk lehetőséget a 

hallgatók számára az ilyen jellegű reklámozásra A Képviselet 8-0-0 arányban egyhangúlag 

támogatta az koncepciót. 

Puskely Gergő beszámolt, hogy Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona jelezte neki, hogy a 

Nyíltnapra és az Educatiora szeretne segítséget kérni a Képviselettől, annak aktív részvételére 

számítva elsősorban. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok
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5.2. Puskely Gergő jelezte a Képviseletnek, hogy a Gólyatanács jutalmáról szóló táblázatba írják be 

ötleteiket. 

5.3. Puskely Gergő beszámolt, hogy egyeztetni fog Gerner Alexandrával a 2020-as Gólyatábor 

(GT) időpontjáról szeptember 24-én. 

5.4. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy táblázatot fog küldeni a lehetséges GT 

helyszínek összegyűjtéséhez, továbbá jelezte, hogy minden Képviseleti tagnak kötelezően fel kell 

keresnie legalább 1 helyszínt. 

5.5. Puskely Gergő elmondta, hogy a kútbereki csapatépítő hétvégére még vannak szabad 

férőhelyek és jelezte a Képviselet azon tagjainak, akik nem töltötték még ki a jelentkezést, tegyék 

meg. 

5.6. Puskely Gergő ismertette a Képviselettel, hogy a HK Alakuló hétvége helyszíne Tiszabábolna 

lesz. 

5.7. Puskely Gergő érdeklődött, hogy minden mandátumért újra elinduló képviseleti tag átküldte-e 

a bemutatkozó szöveget, illetve a jelölő képet a PR felelősnek. Csete Balázs elmondta, hogy R. 

Nagy Tibort és Kindling Attilát leszámítva mindenki átküldte. Puskely Gergő elmondta, 

hogy a szavazási névjegyzék megtalálható lesz a HK weboldalán. 

5.8. Puskely Gergő jelezte a Képviselet felé, hogy amint kiposztolásra került a Tisztújításról szóló 

hír, a Képviselet ossza meg az eseményt. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy a 

Tisztújító Szavazáson papír alapon, illetve elektronikus úton lehet majd szavazni. Puskely 

Gergő elmondta, hogy a Tisztújítást követő HK Alakuló ülés október 7-én lesz. 

5.9. Puskely Gergő beszámolt, hogy egyeztetett Horváth Bálinttal az EHK elnöki tisztségének 

betöltéséről. 

Bátori Boglárka távozott. 

Puskely Gergő elmondta, hogy Horváth Bálint EHK elnöki pályázata a héten fog beérkezni 

várhatóan, mindemellett továbbítani fogja a Képviselet levelezőlistájára. 

Bátori Boglárka megérkezett. 

5.10. Puskely Gergő megkérteCsete Balázst, hogy egyeztessen Suhajda Richárddal a HK 

weboldal domain-nel kapcsolatban. 

5.11. Puskely Gergő beszámolt, hogy egyeztetett Horváth Imréné Dr. Baráti Ilonával a 

promóciós termékek beszerzéséről. Puskely Gergő elmondta, hogy felkérte Kovács 

Klementimát a reklámtermékekkel való további egyeztetésekre, korábbi kiváló promóciós 

termékekkel kapcsolatos munkájára hivatkozva. 

5.12. Puskely Gergő ismertette a Képviselettel, hogy a szilveszteri szórakozási eseményt zártkörűen 

szeretné megrendezni. A HK 8-0-0 arányban egyhangúlag támogatta az esemény 

lebonyolításával kapcsolatos felvetést. 

5.13. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy irodarendbetételt kell tartani a héten. 

6. Alelnöki beszámoló 

6.1. Tóth Ádám elmondta, hogy a Karinthy Színháztól kapott választ, de késve vette észre, ezért 

további egyeztetésekre lesz szükség. 

6.2. Tóth Ádám beszámolt, hogy megkérte Paulik Dánielt a HK iroda internethálózatának 

rendbetételére. 
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7. Gazdasági referensi beszámoló 

7.1. Kovács Klementina távollétében Csete Balázs elmondta, hogy a Kulturális- és Szakmai Hét 

számláinak létrehozott egy mappát a Képviselet Google Drive meghajtóján. 

8. Oktatási referensi beszámoló 

8.1. Szűcs Ákos elmondta, hogy Belső Oktatási Bizottsági (BOB) ülést tartott szeptember 19-én. 

8.2. Szűcs Ákos beszámolt, hogy fogadóórát tartott szeptember 19-én. Továbbá  a fogadóóra 

mellett oktatást tartott Csete Balázsnak. 

8.3. Szűcs Ákos tájékoztatta a Képviseletet, hogy újabb fogadóórát fog tartani szeptember 26-án. 

8.4. Szűcs Ákos közölte, hogy BOB ülést fog tartani szeptember 26-án. 

8.5. Szűcs Ákos elmondta, hogy a Neptun kérvényekkel kapcsolatos megkeresések száma egyre 

kevesebb a félév előrehaladásával. 

8.6. Szűcs Ákos beszámolt, hogy egyeztetett Dr. Lovas Tamással a Neptun kérvényekkel és az 

oktatási fejleményekkel kapcsolatban. 

8.7. Szűcs Ákos tájékoztatta a Képviseletet, hogy oktatással kapcsolatos anyagokat gyűjtött a 

Karima októberi számához. 

9. Szociális referensi beszámoló 

9.1. Tóth Ádám elmondta, hogy befejeződtek a szociális pályázatok személyes bemutatásai. 

9.2. Tóth Ádám beszámolt, hogy Egyetemi Szociális Bizottsági (ESZB) ülés volt szeptember 19-én, 

amelyen meg lettek határozva a szociális ösztöndíjhoz tartozó minimum és maximum 

ponthatárok, továbbá az 1 pontra jutó összeg, a minimum és maximum ponthoz tartozó 

összegei az ösztöndíjnak. 

Tóth Ádám tájékoztatta a Képviseletet, hogy elfogadtak egy előterjesztést, amely szerint, ha a 

Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) hibát talál egy elbírált szociális ösztöndíj pályázatban, 

akkor a hiánypótlás szükségességéről, valamint a hiánypótlás határidejéről az ESZB-nek lesz 

döntéshozatali joga. 

Tóth Ádám elmondta, hogy érkezett egy fellebbezés az érintett hallgató szociális ösztöndíj 

eredményét illetően. Tóth Ádám ismertette a Képviselettel, hogy a fellebbezésnek 

köszönhetően kiderült, hogy ehhez hasonló esetekben melyik szervnek kell eljárnia. 

9.3. Tóth Ádám tájékoztatta a Képviseletet, hogy szeptember 27-én Külső Szociális Bizottsági 

(KSZB) és ESZB ülések lesznek. 

9.4. Tóth Ádám elmondta, hogy az ESZB ülésen a fellebbezések eredményéről fognak dönteni 

9.5. Tóth Ádám ismertette, hogy Török Lilitől kapott emailt, hogy a HK közeli pályázóknak át kell 

venniük a szociális ösztöndíjakhoz tartozó pontszámigazoló dokumentumaikat az EHK 

irodában. 

10. Kollégiumi referensi beszámoló 

10.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy a Rendszergazdát próbálta elérni a kollégiumi belépőkártyák 

készítése miatt. 

10.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy hallgatói megkeresés érkezett az állandó belépőkártyákkal 

kapcsolatban. 
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10.3. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviseletet, hogy a korábban le nem adott belépőkártyákat nem 

tudni, hogy lehetséges-e pótolni. 

10.4. Molnár Zsanett elmondta, hogy a kollégium portásai is jelezték a belépőkártyák hiányát. 

10.5. Molnár Zsanett beszámolt, hogy teremfoglalásokkal foglalkozott. 

10.6. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviseletet, hogy teremigényléseket adott le. 

10.7. Puskely Gergő elmondta, hogy sikerült 2 elsőéves hallgatónak férőhelyet biztosítani a 

várólistáról. 

10.8. Molnár Zsanett elmondta, hogy érkezett hallgatói megkeresés, kiköltözés lehetőségével 

kapcsolatban. 

10.9. Molnár Zsanett beszámolt, hogy holnap lesz a Gólyatanács 4. alkalma Kollégium témában. 

11. Rendezvényszervező Bizottság referensi beszámoló 

11.1. Molnár Zsanett beszámolt, hogy a Kulturális- és Szakmai Hét szervezésével foglalkozott a 

Bizottság. 

11.2. Molnár Zsanett elmondta, hogy Zat’ko Zsófia szervezésében lezajlott szeptember 22-én a 

JustDance. 

11.3. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviseletet, hogy meg van osztva az RB szavazás a 

filmvetítésen lévő film kiválasztásához. 

12. Ösztöndíj referensi beszámoló 

12.1. S. Nagy Roland távollétében Kindling Attila elmondta, hogy Gődér Vivien segítségével 

elkészítették a Tanulmányi ösztöndíj bírálását, amely szerint a hallgatók 50%-a részesül majd 

Tanulmányi ösztöndíjban. Kindling Attila ismertette, hogy a minimum összege a Tanulmányi 

ösztöndíjnak 6500 Ft lesz. Kindling Attila bemutatta a Tanulmányi ösztöndíj értékelését. A 

Képviselet 8 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta a Tanulmányi ösztöndíj 

elbírálását. 

13. Mentorgárda felelősi beszámoló 

13.1. Szűcs Ákos elmondta, hogy lezajlott a Mentorgárda és a HK közös szervezésű Gólyatanács 

alkalma. 

13.2. Szűcs Ákos beszámolt, hogy Mentorgárda gyűlés volt vezetésével. 

13.3. Szűcs Ákos tájékoztatta a Képviseletet, hogy új gólyaprogram várható a 6. héten, Éjszakai 

Gólyafoci programnévvel Puskely Gergő főszervezésében. 

14. Irodafelelősi beszámoló 

14.1. Tóth Ádám elmondta, hogy rendbe kell rakni a héten a HK irodát. 

15. Karima felelősi beszámoló 

15.1. Oltvári Sándor elmondta, hogy átnézte a Karima szeptemberi számát. 

16. Képítő Fotókör felelősi beszámoló 

16.1. Botka Erik elmondta, hogy részt vett a Képítő Fotókör legutóbbi gyűlésén. 

16.2. Botka Erik beszámolt, hogy a Gólyatábor képeinek átnézésével foglalkozott. 

17. Egyebek 

17.1. Bátori Boglárka elmondta, hogy a Gólyabál táncpróbáinak időpontot kell találni. A Képviselet 

meglátása szerint szerdánként 18-20 óráig lehetséges lenne a lebonyolítás. 
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Bátori Boglárka érdeklődött, hogy a Gólyabálos tánctanárt, milyen úton lehetséges kifizetni. 

Puskely Gergő elmondta. hogy a MISZISZ-en keresztül lehetséges a kifizetés. 

Bátori Boglárka elmondta, hogy egyeztetni fog Orbán Balázzsal. 

17.2. Tóth Ádám elmondta, hogy be fogja vinni a HSZI-be a szociális pályázatokat. 

17.3. Tóth Ádám elmondta, hogy szeptember 27-én KSZB és ESZB ülések lesznek. 

17.4. Puskely Gergő felkérte a Képviseletet, hogy töltsék ki a belső utánpótlással kapcsolatos Google 

formot. 

17.5. Botka Erik ismertette a Képviselettel, hogy nem indul az őszi Tisztújításon jelölésének leadása 

ellenére. 

 

Budapest, 2019. szeptember 23.  

Következő ülés: 2019. szeptember 30. 18:10 

 

  

Oltvári Sándor Puskely Gergő 

Emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 


