Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. december 8-án (vasárnap) tartott
üléséről
Az ülés kezdete: 17:15
Az ülés vége: 18:43
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, Szűcs Ákos
Kimentését kérte: R. Nagy Tibor Endre
Hiányzott: Késett: Tóth Ádám
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. Elnöki beszámoló
1.1. Puskely Gergő érdeklődött, hogy mi a képviselet észrevétele, a Petrik Krisztián által előkészített
Vásárhelyi Napok előzetes programtervezetével kapcsolatban. Kovács Klementina jelezte, hogy
a fontos lenne megfogalmazni a szervezőknek a rendezvény célját, valamint az egyes
programelemek részletes elképzelését. Puskely Gergő megemlítette, hogy több variációra
számított a korábban megbeszéltek alapján.
1.2. Puskely Gergő tájékoztatta a képviseletet, hogy a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázati
felhívásában szereplő határidők módosítására elektronikus szavazást tervez kezdeményezni a hét
során, mellyel a képviselet egyetértett.
1.3. Puskely Gergő érdeklődött a Kollégiumi Felvételi Szabályzattal kapcsolatosan. Molnár Zsanett
elmondta, hogy miután jelenleg nincs olyan egyetemi szabályzat, amelyre hivatkozva el lehet
készíteni az aktuális KFSZ-t, várni kell az EHK kollégiumi referense által tolmácsolt instrukciókra.
1.4. Puskely Gergő kikérte a képviselet álláspontját a gólyatábor helyszínének és időpontjának
konkretizálását illetően. A képviselet egyöntetűen támogatta a mezőkövesdi Zsóry által ajánlott
lehetőséget, valamint a 2020. augusztus 13-17. közötti időpontot.
1.5. Puskely Gergő jelezte, hogy a Gólyatábor főszervezői pályázati felhívást szükséges lenne a soron
következő héten kiírni. A képviselet támogatását követően Puskely Gergő tájékoztatta a
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jelenlévőket, hogy a helyszínnel, valamint a pályázati felhívással kapcsolatban egyeztetni fog
Gerner Alexandrával a TTK HK részéről.
1.6. Kovács Klementina érdeklődött a karácsonyi vacsora lebonyolítását illetően, melyre Hadarics
Réka válaszolt a tervezett beosztás elkészítésének ismertetésével.
1.7. Puskely Gergő megkérte a képviseletet, hogy készítsék el és töltsék fel az aktuális beszámolóikat.
1.8. Puskely Gergő érdeklődött a korábban egyeztetett Göd- illetve Lelle-osztásra javasolt időpontok
prioritási sorrendjéről.
1.9. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a vizsgafelvétel kapcsán milyen fejlemények születtek. Szűcs
Ákos jelezte, hogy a KTH honlapján fent vannak az aktuális időpontok.
1.10. Puskely Gergő beszámolt a Vásárhelyi Pál Kollégiumban esetlegesen megszervezésre kerülő
Szilveszteri esemény kapcsán történt aktualitásokról.
1.11. Puskely Gergő ismertette, hogy a hétfői nap során fog egyeztetni Horváth Bálinttal az EHK
jelenlegi helyzetével kapcsolatban.
1.12. Puskely Gergő tájékoztatta a képviseletet, hogy a közeljövőben elkészíti a HK ZH felkészülés
ütemezését, valamint kérte a bizottságvezetőket, hogy készítsék fel tematikusan a bizottságok
tagjait a zárthelyire.

2. Egyebek
2.1. Molnár Zsanett felhívta a figyelmet az irodatakarítás beosztásának töltésére.
2.2. Kovács Klementina érdeklődött a karácsonyi üdvözlőlapok helyzetéről. Csete Balázs jelezte,
hogy folyamatban van a lapok elkészítése.
2.3. Hadarics Réka jelezte, hogy a következő vasárnap KKB lesz a körvezetők részvételével, melyre
igyekszik statisztikai kimutatásokat készíteni a köri teljesítmények kapcsán.
Budapest, 2019. december 8.
Következő ülés: 2019. december 16. 18:30
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