Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. október 28-án (hétfőn) tartott üléséről
Az ülés kezdete: 18:35
Az ülés vége: 21:15
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Bátori Boglárka, Csete Balázs, Kindling Attila, Kovács Klementina, Kövér
Fanni, Modori Márton, Molnár Zsanett, Oltvári Sándor, Puskely Gergő, R. Nagy Tibor, Szűcs Ákos,
Tóth Ádám
Kimentését kérte: Hadarics Réka
Hiányzott: Késett: Kovács Klementina
Tanácskozási jogú tagok: Vendég: 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 Sportösztöndíj pályázat 2019/20-as tanév őszi félévére vonatkozó értékelésére
1.1. Kindling Attila előterjesztette a Sportösztöndíj pályázat 2019/20-as tanév őszi félévére
vonatkozó értékelését, a pályázatok minimum ponthatárát, amelyet 10 pontban állapított meg,
továbbá a pontonkénti emelkedés összegét, amelyet 2200 Ft-ban határozott meg. A képviselet
12 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta az előterjesztést.
2. Javaslat a Gólyatábor szervezői ösztöndíj pályázat 2019/20-as időszakára vonatkozó
értékelésére
2.1. Kindling Attila előterjesztette a Gólyatábor szervezői ösztöndíj pályázat 2019/20-as időszakára
vonatkozó értékelését. A képviselet 12 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

3. Elnöki beszámoló
3.1. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a november 14-én rendezett HÖOK vezetőképzőn a
képviselők közül kik tudnak biztosan részt venni. A képviselet tagjai jelezték részvételi
szándékukat.
3.2. Puskely Gergő beszámolt, hogy lehetőség van a kollégiumi internethasználat díjkedvezményes
igénybevételére. Kovács Klementina jelezte, hogy ez az ajánlat egy szép gesztus lehetne a
körvezetők számára, azonban a képviselet a túlzottan nagy mennyiségű munkabefektetésért
cserébe kapott csekély támogatás okánál fogva visszautasította a lehetőséget.
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3.3. Puskely Gergő elmondta, hogy az idén 30 éves évfolyamtól találkozóra érkezett hozzá
Nagyterem foglalással kapcsolatos megkeresés.
3.4. Puskely Gergő közölte, hogy Dr. Ádány Sándor november 6-án lebonyolításra kerülő
nyilvános professzori habilitációs védésére meghívással élt a hallgatók felé. Szűcs Ákos jelezte
érdeklődését az esemény kapcsán.
3.5. Puskely Gergő megkérte a képviselet tagjait, hogy a személyes teljesítményértékelések
időpontjára küldött táblázatot töltsék ki.
3.6. Puskely Gergő érdeklődött a Gólyabál szervezési folyamatának állapotáról. Bátori Boglárka
elmondta, hogy 2019.10.30-án lesz ülése a többi kar szervezőivel, illetve, hogy a rendezvény
előkészületei folyamatban vannak.
3.7. Puskely Gergő a jövő évi Gólyatábor helyszín javaslatoknak véleményezésére kérte meg a
képviseletet.
3.8. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a Gólyatanács eseménysorozat nyereményeinek beszerzése
milyen stádiumban tart. Csete Balázs elmondta, hogy a nyeremények beszerzése céljából
készített igénylés az ülés után elkészül.
3.9. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a Kovács Klementina által tartott tudásátadásra mikor fog
sor kerülni. Kovács Klementina elmondta, hogy a ráérésekkel kapcsolatos táblázat
eredményétől függ az időpont.

4. Alelnöki beszámoló
4.1. Tóth Ádám beszámolt, hogy értesítette a Dékáni Hivatalt, illetve az EHK Szavazási Bizottságba
delegált személyét a 2019.10.28. 18:00-kor megrendezett fórumról.

5. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) beszámoló
5.1. Kovács Klementina beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. október 24-i ülésén
elhangzottakról.
Az
ülések
emlékeztetője
elérhető
az
EHK
honlapján
(http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok).
6. Gazdasági referensi beszámoló
6.1. Csete Balázs elmondta, hogy a Gólyatanács eseménysorozat nyereményeivel kapcsolatban
készített igénylést.
6.2. Csete Balázs tájékoztatta a képviseletet, hogy az irodabeszerzéssel kapcsolatban küldött
igénylésére nem érkezett számára válasz Szili Ákostól.

7. Oktatási referensi beszámoló
7.1. Szűcs Ákos közölte, hogy a Bizottság tudásátadása folyamatosan zajlik, amelynek keretein belül
TVSZ-szel kapcsolatos tanulnivalót adott fel, illetve oktatással kapcsolatos projekteket osztott ki
a Bizottság számára.
7.2. Szűcs Ákos tájékoztatta a képviseletet, hogy Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott.
7.3. Szűcs Ákos elmondta, hogy Oktatási fogadóórát tartott.
7.4. Szűcs Ákos beszámolt, hogy oktatással kapcsolatos híreket és fontosabb időpontokat gyűjtött a
Karima novemberi számába.
7.5. Szűcs Ákos elmondta, hogy oktatással kapcsolatos aktualitásokat gyűjtött a WCPressbe.
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7.6. Szűcs Ákos felhívta a Képviselet figyelmét, hogy továbbra sem kapott adatokat a Dékáni
Hivatal felől az OHV értékeléshez.
7.7. Szűcs Ákos elmondta, hogy októberi és novemberi kérvényeket gyűjtött össze és feltöltötte
őket online felületre.

8. Szociális referensi beszámoló
8.1. Tóth Ádám beszámolt, hogy lezajlott a Szociális Bizottság Tisztújító fóruma, a tisztújítással
kapcsolatos szavazás pedig megkezdődött, amely november 1-én ér véget.

9. Kollégiumi referensi beszámoló
9.1. Molnár

Zsanett

elmondta,

hogy

teremigénylésekkel

kapcsolatban

érkeztek

hozzá

megkeresések.

10. Ösztöndíj referensi beszámoló
10.1. Kindling Attila elmondta, hogy a beérkezett ösztöndíj pályázatok között sok hiba fordult elő.
10.2. Kindling Attila tájékoztatta a képviseletet, hogy 2019.10.29-én meghirdetésre kerülnek a
jelenlegi ülésen elfogadott előzetes ösztöndíj eredmények.

11. Rendezvényszervező Bizottság referensi beszámoló
11.1. Modori Márton elmondta, hogy elkészítette a meghosszabbított Rendezvényszervező Bizottság
utánpótlás pályázat kiírását.
11.2. Modori Márton beszámolt a Rendezvényszervező Bizottsággal kapcsolatos Petrik
Krisztiánnal történt egyeztetéséről.

12. Vásárhelyi Videó Stúdió (VVS) felelősi beszámoló
12.1. Kövér Fanni elmondta, hogy a VVS-el kapcsolatban nincsenek aktuális fejlemények.

13. Karima felelősi beszámoló
13.1. Oltvári Sándor beszámolt, hogy az aktuális fejleményeket várja a képviselet tagjaitól, amiket
elküldhet a Karimának.

14. Sportfelelősi beszámoló
14.1. Kovács Klementina elmondta, hogy a DSK által igényelt eszközbeszerzés folyamat
megkezdődött.

15. PR felelősi beszámoló
15.1. Csete Balázs közölte, hogy a WCPress-be szánt híreket várja a köröktől.

16. Mentorgárda felelősi beszámoló
16.1. Szűcs Ákos beszámolt, hogy 2019.10.30-án felkészítő lesz tartva az elsőévesek számára az A
statika és dinamika alapjai tantárgyból.
16.2. Szűcs Ákos elmondta, hogy Puskely Gergő szervezésével zajlanak a Gólyafoci esemény
előkészületei.
16.3. Szűcs Ákos közölte, hogy a Mentorgárda heti rutinnal zajló tevékenységei folyamatosan
zajlanak.

17. Képítő felelősi beszámoló
17.1. Bátori Boglárka beszámolt, hogy a Képítő által készített fotók cenzúrázását elvégezte.

18. Irodafelelősi beszámoló
18.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy az irodarenddel kapcsolatos táblát elkészítette.
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19. Egyebek
19.1. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a Gólyafoci esemény lebonyolításához szükséges 18 darab
érem beszerzése lehetséges-e határidőre, Kovács Klementina elmondta, hogy igen.
19.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy személyesen kapott 2019.10.28-ra a K370-es teremmel
kapcsolatban megkeresést, amely teremigénylését elintézte.
19.3. Csete Balázs elmondta, hogy Kövér Fannival a vitrin díszítéséről fognak gondoskodni
2019.10.29-én.
19.4. Modori Márton közölte, hogy a hangosbeszélőt adta ki Soltész Reginának, amelyet azóta
nem kapott vissza.
19.5. Bátori Boglárka beszámolt, hogy a Gólyabál dekorálásának lebonyolítását koordinálta.
19.6. Modori Márton elmondta, hogy a Rendezvényszervező Bizottság csapatépítő hétvégéje a
Bizottság tagjai részéről visszamondásra került.
19.7. Puskely Gergő kifejezte elégedetlenségét a Képviselet számára a jelenlegi munkamorállal
kapcsolatban. Jelezte, hogy amennyiben a saját vezetői kompetenciái, illetve személye okoz
problémát a Képviselet számára, hajlandó átadni elnöki tisztségét egy nála megfelelőbb személy
számára.
Budapest, 2019. október 28.
Következő ülés: 2019. november 04. 18:30

Tóth Ádám

Puskely Gergő
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