
 

 

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. október 14-én (hétfőn) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 19:30 

Az ülés vége: 22:30 

 

Jelen voltak:  

Szavazati jogú tagok: Bátori Boglárka, Csete Balázs, Hadarics Réka, Kindling Attila, Kovács 
Klementina, Kövér Fanni, Modori Márton, Molnár Zsanett, Oltvári Sándor, Puskely Gergő, R. Nagy 
Tibor Endre, Tóth Ádám 

Kimentését kérte: - 

Hiányzott: - 

Késett: Szűcs Ákos 

Tanácskozási jogú tagok: - 

Vendég: Asztalos András, Barabás Zoltán, Gerner Alexandra, Kovács Szilvia, Lestyán Bence, Magyar 
Boglárka, Zoller Zita 

 
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. Javaslat a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 2019. szeptemberi időszakára vonatkozó 
értékelése 
 
1.1. Puskely Gergő előterjesztette, hogy a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 2019/20-as tanév 

szeptemberi időszakára vonatkozó minimum ponthatára 0 pont, a minimum ponthoz tartozó 
összeg 0 Ft, az egy ponthoz tartozó összeg 750 Ft legyen. A javaslatot az ÉMK HK egyhangúlag, 
12 igen – 0 nem - 0 tartózkodás arányban támogatta. 

 

2. Javaslat a Külső Közösségi ösztöndíj pályázat 2019. június-szeptemberi időszakára vonatkozó 
értékelése 
 

Puskely Gergő előterjesztette a Külső Közösségi ösztöndíj pályázat 2019. június-szeptemberi 
időszakára vonatkozó eredményét, és hogy az egy ponthoz tartozó összeg 1400 forintban kerüljön 

megállapításra. A Képviselet 12 igen – 0 nem – 0 tartózkodás szavazati aránnyal támogatta a 
javaslatot, mindemellett 1400 Ft-ban határozta meg az egy pontra jutó összeget. 

 

3. Javaslat a Rendezvényszervező Bizottság utánpótlásának pályázati kiírására 

 

3.1. Puskely Gergő előterjesztette a Rendezvényszervező Bizottság utánpótlásának 2019/20-as 

tanévre vonatkozó pályázati kiírását. 

3.2. A képviselet 12 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal támogatta az előterjesztést. 
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Szűcs Ákos megérkezett. 

4. Elnöki beszámoló 

4.1. Puskely Gergő beszámolt, hogy Balassa Péter megkeresése szerint november 9-én és december 

28-án a VPK Nagytermében terveznek Buddy Holly eseményt megrendezni. 

4.2. Puskely Gergő szorgalmazta, hogy Kindling Attila részéről az ösztöndíj pályázatok hirdetése a 

hallgatók felé mihamarabb megtörténjen. 

4.3. Puskely Gergő közölte, hogy egyeztetett Dr. Dunai László Dékán Úrral a következő Vásárhelyi 

Napok időpontjának meghatározásáról. 

4.4. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a Hallgatói Képviselet milyen időpontot támogat a Vásárhelyi 

Napok megrendezésére. A képviselet március 27-30. időpont mellett foglalt állást. 

4.5. Puskely Gergő tájékoztatta a képviseletet, hogy a tervezett csapatépítő program megvalósítása 

anyagi okokból kifolyólag nem kivitelezhető. 

4.6. Puskely Gergő emlékeztette a képviseletet, hogy a Hallgatói Képviselet fotózása 2019.10.15-én 

17:00-kor esedékes. 

4.7. Puskely Gergő beszámolt, hogy a Diplomaosztó eseményen Ács Ágnest javasolja a Képviselet 

a végzős hallgatók nevében beszédet mondani. 

4.8. Puskely Gergő közölte, hogy a KKB-n az Öntevékeny Körök támogatták Hadarics Rékát, mint 

Öntevékeny Köri felelőst. 

4.9. Puskely Gergő érdeklődött, hogy az újonnan berendezett Hallgatói Képviselet tárgyaló, illetve 

pihenőszoba helyiségek kulcsainak másolására melyik Hallgatói Képviselő jelentkezne önként. 

Oltvári Sándor és Modori Márton elvállalták a feladatot. 

4.10. Puskely Gergő érdeklődött, hogy Kovács Klementina a reklámeszközök beszerzésének 

folyamatával milyen stádiumban tart. 

4.11. Puskely Gergő megkérte a képviseletet, hogy a beszámolóikat határidőre töltsék fel. 

4.12. Puskely Gergő szorgalmazta, hogy a Gólyatanács eseménysorozat promóciójával Csete Balázs 

kiemelten foglalkozzon a közeljövőben. 

 

5. Alelnöki beszámoló 

5.1. Tóth Ádám beszámolt, hogy a 2019.10.15-i nap folyamán Neptun üzenet fog kiküldésre kerülni 

a Szociális Bizottság Tisztújító szavazását illetően. 

6. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) beszámoló 

6.1. R. Nagy Tibor beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. október 10-i ülésén 

elhangzottakról. Az ülések emlékeztetője elérhető az EHK honlapján 

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

7. Gazdasági referensi beszámoló 

7.1. Csete Balázs beszámolt, hogy egyeztetett Suhajda Richárddal a HK domain 

meghosszabbításával kapcsolatban. 

7.2. Csete Balázs közölte, hogy továbbította az irodaszer beszerzésre vonatkozó kérvényt, amelyre 

egyelőre nem kapott választ. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok
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7.3. Csete Balázs beszámolt, hogy az öntevékeny körök eszközjavításának finanszírozásával 

kapcsolatban kapott megkeresést. 

8. Oktatási referensi beszámoló 

8.1. Szűcs Ákos elmondta, hogy TAD ellenőrzéseket végeztek a Belső Oktatási Bizottság (BOB) 

tagjaival. 

8.2. Szűcs Ákos beszámolt, hogy a BOB bizottsági tudásátadása folyamatosan zajlik. 

8.3. Szűcs Ákos tájékoztatta a képviseletet, hogy oktatási fogadóórát tartott, amelyen több hallgatói 

megkeresés is érkezett hozzá. 

8.4. Szűcs Ákos közölte, hogy Kövér Fanni elkezdett bekapcsolódni az Oktatási Bizottság 

munkájába. 

8.5. Puskely Gergő jelezte, hogy a jövőben az Oktatási Bizottság tagjai vezessék fel részletesen a 

beszámolójukba, az adott hónapban végzett bizottsági munkájukat. 

9. Szociális referensi beszámoló 

9.1. Tóth Ádám elmondta, hogy ESZB elektronikus szavazás zajlik a Rendkívüli szociális ösztöndíj, 

illetve az Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíj pályázati kiírásokra vonatkozóan. 

9.2. Tóth Ádám beszámolt, hogy Szociális pályázatokat érintő fellebbezésekről és Rendkívüli Szociális 

Pályázatokat érintő ESZB szavazás lesz esedékes a hét második felében. 

10. Kollégiumi referensi beszámoló 

10.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy az újonnan mandátumot szerzett képviselők mágneskártyájának 

irodabelépéshez való alkalmasságát intézte. 

10.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy a beléptető kártyák készítését a jövőben a Gondnokság fogja 

elvégezni. 

10.3. Molnár Zsanett közölte, hogy a VPK liftjeinek javítása megtörtént az elmúlt hét folyamán. 

10.4. Molnár Zsanett tájékoztatta a képviseletet, hogy a beléptető kártyák hiányával kapcsolatban még 

mindig sok hallgatói megkeresés érkezik hozzá. 

10.5. Molnár Zsanett elmondta, hogy a VPK Nagyterem teremigényléseivel foglalkozott. 

 

11. Ösztöndíj referensi beszámoló 

11.1. Kindling Attila elmondta, hogy késik az októberi ösztöndíjak kiutalása. 

11.2. Kindling Attila beszámolt, hogy a passzív státusz miatt – a tanulmányi ösztöndíj kiutalásával 

kapcsolatban – problémába ütköző hallgató ügye megoldódott. 

11.3. Kindling Attila tájékoztatta a képviselet, hogy a Hangadó és a Közösségi ösztöndíj pályázatok 

kiírása kommunikációs probléma miatt késik. 

12. Rendezvényszervező Bizottság referensi beszámoló 

12.1. Modori Márton beszámolt, hogy egyeztetett Paulik Dániellel a Rendezvényszervező Bizottság 

(RB) irodájában található, nem működő elektronikai eszközök ellenőrzéséről. 

12.2. Modori Márton elmondta, hogy az RB tagok számára csapatépítéssel egybekötött irodatakarításra 

fog sor kerülni. 

12.3. Modori Márton érdeklődött, hogy az RB csapatépítő hétvégéjének finanszírozására milyen 

támogatás folyósítható. Puskely Gergő elmondta, hogy az RB Alakuló hétvégéjére a HK 
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biztosítja a szállást, a BME gödi táborában, mindemellett az szálláson felüli költségeket a RB-nek 

kell biztosítania. 

 

13. Vásárhelyi Videó Stúdió (VVS) felelősi beszámoló 

13.1. Kövér Fanni elmondta, hogy 3 videó került továbbításra számára a VVS részéről, amelyeket 

átvizsgált. 

14. Öntevékeny Kör felelősi beszámoló 

14.1. Hadarics Réka beszámolt, hogy az öntevékeny körök részéről a módosított öntevékeny köri 

Szervezeti és Működési Szabályzatokat (SZMSZ) határidőre megkapta. 

14.2. Hadarics Réka ismertette a poszttal kapcsolatos jövőbeli céljait és terveit. 

14.3. Hadarics Réka a vasárnapi KKB-n elhangzottakról tájékoztatott. 

14.4. Hadarics Réka szorgalmazta, hogy az öntevékeny körök a közösségi ösztöndíj pályázatok 

pontozási rendszeréről legyenek tájékoztatva. 

Puskely Gergő távozott 

15. Mentorgárda felelősi beszámoló 

15.1. Szűcs Ákos beszámolt, hogy a múlt héten került megrendezésre a Mentorgárda Normafa 

programja. 

15.2. Szűcs Ákos elmondta, hogy a köri SZMSZ-ük felülvizsgálatára került sor. 

15.3. Szűcs Ákos közölte, hogy a jelenlegi félévben Gólyafoci program megvalósítását tervezik 

Puskely Gergő főszervezésében. 

16. Képítő felelősi beszámoló 

16.1. Bátori Boglárka beszámolt, hogy a Képítő felelősi poszt tudásátadására még nem került sor. 

17. Irodafelelősi beszámoló 

17.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet irodájának rendjéről gondoskodtak, 

illetve átrendezték azt. 

Puskely Gergő megérkezett. 

18. A Természettudományi Kar Hallgatói Képviseletével való egyeztetés a jövő évi Gólyatábor 

megvalósításáról 

Asztalos András, Barabás Zoltán, Gerner Alexandra, Kovács Szilvia, Lestyan Bence, Magyar 

Boglárka, Zoller Zita megérkezett. 

18.1. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a TTK HK milyen koncepcióval készült a Gólyatábor (GT) 

megvalósítását illetően. Gerner Alexandra elmondta, hogy a GT szervezését továbbra is az 

ÉMK-val közösen szeretnék megtartani. Gerner Alexandra beszámolt, hogy új helyszínen és 

esetleges koncepció váltással szeretnék megrendezni a 2020-as GT-t. 

Gerner Alexandra érdeklődött, hogy az ÉMK HK mikor tervez főszervezőt választani, illetve 

hogy a Gólyatábor helyszínére milyen ötletekkel tudnak szolgálni. 

Puskely Gergő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ÉMK HK november végére tervez 

főszervezői pályázatot hirdetni. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a TTK HK milyen formában 

fogja a saját részéről a főszervezőjét kiválasztatni. Gerner Alexandra elmondta, hogy jelenleg 1 

érdeklődő van a Gólyatábor főszervezői pozícióját illetően. 
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Barabás Zoltán megjegyezte, hogy a Gólyatábor szervezők csapatépítő programok 

struktúrájának átszervezése szükséges. Barabás Zoltán tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Folk 

Rolanddal közösen terveznek Gólyatábor főszervezői pályázatot leadni. 

Gerner Alexandra javasolta, hogy a főszervezői pályázatot érdemes lehet párosan benyújtható 

pályázatként is meghirdetni, továbbá elmondta, hogy a TTK HK is november végére tervez 

főszervezői pályázatot hirdetni. 

Puskely Gergő beszámolt, hogy a Gólyatábor helyszínére több ötlet is felmerült a közelmúltban.  

Puskely Gergő beszámolt, hogy a képviselet véleménye alapján augusztus 15-18. lenne a 

legmegfelelőbb a jövő évi Gólyatábor időpontjának. 

Gerner Alexandra javasolta, hogy a jövő évi Gólyatáborban az éjszakák folyamán felsőbb éves 

hallgatók a szervezőket leszámítva ne vehessenek részt. Az ÉMK HK egyetértett a javaslattal. 

Lestyan Bence több javaslatot is tett a jövőbeli promóciós videókat készítő stúdiókra 

vonatkozóan. 

Szűcs Ákos javaslatot tett a jövő évi promóciós videó elkészítésének koncepciójára vonatkozóan. 

Puskely Gergő érdeklődött, hogy milyen határidő vonatkozzon a jövő évi GT helyszínének 

eldöntésére. A határidő egyelőre nem került pontosan megállapításra. 

19. Asztalos András, Barabás Zoltán, Gerner Alexandra, Kovács Szilvia, Lestyan Bence, Magyar 

Boglárka, Zoller Zita távozott. Egyebek 

19.1. Szűcs Ákos javasolta, hogy a rendezvények szervezéséről szóló Gólyatanács alkalmon helyette 

célszerűbb lenne Modori Márton részvétele. 

Modori Márton jelezte, hogy a Gólyatanács alkalom időpontja nem megfelelő számára, így a 

Gólyatanács utolsó alkalma október 29-re került áthelyezésre. 

19.2. Szűcs Ákos beszámolt, hogy a mai nap folyamán Tartószerkezetek Méretezésének Alapjai 

tárgyból konzultációt tartott a másodévesek számára. 

19.3. Bátori Boglárka beszámolt a Gólyabál szervezéséhez kapcsolódó aktualitásokról. 

19.4. Csete Balázs megkérte a Képviseletet, hogy töltsék ki a ruharendeléshez kapcsolódó táblázatot. 

19.5. Puskely Gergő emlékeztetett, hogy az Önkéntes Nap plakátokkal történő hirdetésének pótlása 

szükséges. 

19.6. Puskely Gergő megkérte Kindling Attilát, hogy az ösztöndíjak dokumentációját az Ösztöndíj 

Bizottsággal közösen végezze. 

 

Budapest, 2019. október 14.  

Következő ülés: 2019. október 21. 18:30 

 

  

Tóth Ádám Puskely Gergő 

Emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 


