Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2020. január 27-én (hétfőn) tartott üléséről
Az ülés kezdete: 18:12
Az ülés vége: 19:50
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Bátori Boglárka, Csete Balázs, Kovács Klementina, Modori Márton, Molnár
Zsanett, Oltvári Sándor, Puskely Gergő, R. Nagy Tibor Endre, Szűcs Ákos
Kimentését kérte: Hadarics Réka, Kindling Attila, Kövér Fanni, Tóth Ádám
Hiányzott: Késett: 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. EHK delegált megválasztása
1.1. R. Nagy Tibor Endre informálta a képviseletet, hogy lemond EHK delegált tisztségéről.
Puskely Gergő felkérte Bátori Boglárkát az EHK delegált tisztség betöltésére.
Bátori Boglárka elfogadta a felkérést. A képviselet 8 igen – 0 nem– 1 tartózkodás mellett
támogatta Bátori Boglárkát, mint a képviselet új EHK delegáltját.
1.2. Molnár Zsanett lemondott a kollégiumi referensi posztjáról.
Molnár Zsanett felkérte Bátori Boglárkát a kollégiumi bizottságvezetői poszt betöltésére.
A képviselet 9 igen – 0 nem– 0 tartózkodás szavazattal egyhangúan támogatta
Boglárkát a kollégiumi bizottságvezetői poszt betöltésében.

Bátori

2. Elnöki beszámoló
2.1. Puskely Gergő tájékoztatta a képviseletet, hogy a HK ZH-val kapcsolatos felkészítők
elmaradása miatt ráérős táblázatot fog felküldeni a felkészülések beütemezésére az
elkövetkezendő este folyamán.
Puskely Gergő informálta a képviseletet, hogy az ülés végén is szintfelmérésre kerül sor aHK
ZH-ra való készülés segítésének céljával.
Puskely Gergő jelezte a képviseletnek, hogy a ráérős táblázat eredményei alapján heti 2
tudásfelmérés lesz beütemezve a februári HK ZH-ig.
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Puskely Gergő felkérte a képviseletben referensi posztot betöltő személyeket, hogy a
következő hétvégére vonatkozó határidővel készítsenek posztjukhoz köthető specifikus
felmérést és prezentációt.
Puskely Gergő elmondta, hogy a ráérések függvényében csoportos felkészülési alkalom
beütemezésre kerül.
Puskely Gergő tájékoztatta a képviseletet, hogy a HK ZH eredményeinek büntető-jutalmazó
jellegű behatása lesz a képviselők ösztöndíjaira is. Puskely Gergő jelezte, hogy a Képviselet
ösztöndíját a HK ZH eredményei is befolyásolni fogják.
Puskely Gergő tájékoztatta a képviseletet, hogy a HK ZH jutalmazásáról táblázatot fog
felküldeni levelezőlistára.
2.2. Puskely Gergő beszámolt, hogy elsőéves hallgatók érdeklődnek a Képviselet tevékenységeiről.
Puskely Gergő elmondta, hogy minden érdeklődővel egyeztetett és a holnapi napon 18:00-kor
előadást fog tartani az érdeklődők számára.
Puskely Gergő érdeklődött, hogy van-e olyan képviselő, aki segédkezne az elsőévesek
mentorálásában. Csete Balázs és Oltvári Sándor jelezte, hogy szívesen segíti az elsőévesek
oktatását.
2.3. Puskely Gergő jelezte a képviselet felé, hogy a beszámolók feltöltésének elmulasztásai miatt
levonások lesznek a képviselői ösztöndíjakból.
2.4. Puskely Gergő elmondta, hogy a héten Dékáni Tanácson fog részt venni, továbbá Kari Tanács
várható február 5-én.
2.5. Puskely Gergő jelezte, hogy a HK Iroda rendben tartására jobban ügyeljenek a képviselők.
2.6. Puskely Gergő informálta a képviseletet, hogy Pollák Zsombor által tartott EHK elnöki
fórum miatt a VBK HK-val tartandó közös vacsora később fog kezdődni a szerdai napon.
2.7. Puskely Gergő jelezte a képviselet tagjai felé, hogy az ülésekre való felkészüléseket
komolyabban szorgalmazza, illetve az ülésekről való késéseknek is véget kell vetni.

3. Egyetemi Hallgatói Képviselet beszámoló
3.1. Kovács Klementina beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2020. január 23-i ülésén
elhangzottakról.
Az
ülések
emlékeztetője
elérhető
az
EHK
honlapján
(http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok).
4. Gazdasági referensi beszámoló
4.1. Csete Balázs elmondta, hogy Modori Mártonnal közösen egyeztettek Orbán Balázzsal a
Rendezvényszervezői Bizottság (RB) éves megkeresőiről.
Csete Balázs informálta a képviseletet, hogy Orbán Balázzsal egyeztetett a Gólyatanács
nyereményeiről.
4.2. Csete Balázs beszámolt, hogy Külső Gazdasági Bizottság (KGB) ülésen vett részt Kovács
Klementinával.
Csete Balázs tájékoztatta a képviseletet, hogy szabályzatok aktualizálásával foglalkoztak a KGB
ülés alkalmával.
Kovács Klementina elmondta, hogy a BME klubok árváltozásáról volt szó.
4.3. Csete Balázs beszámolt, hogy irodaszer igénylésekkel foglalkozott.
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4.4. Kovács Klementina informálta a képviseletet, hogy a HK éves költségvetésének elkészítésével
foglalkoztak.
4.5. Csete Balázs tájékoztatta a képviseletet, hogy a HK-s pólórendelésekkel kapcsolatosan
intézkedett.
Puskely Gergő megkérte Csete Balázst, hogy küldjön fel doodle szavazást a HK-s póló
színeinek lehetőségéről.

5. Oktatási Bizottsági beszámoló
5.1. Szűcs Ákos elmondta, hogy HK ZK-ra készül a Bizottság.
5.2. Szűcs Ákos beszámolt, hogy január 23-án tudásfelmérést tartott és további segédanyagokat
adott ki a felkészülés érdekében.
5.3. Szűcs Ákos elmondta, hogy az oktatással kapcsolatos projektfeladatok befejezését
szorgalmazta.
5.4. Szűcs Ákos informálta a képviseletet, hogy félév lezárásával kapcsolatos hallgatói
megkeresésekkel foglalkozott.

6. Szociális Bizottságibeszámoló
6.1. Tóth Ádám távollétében Oltvári Sándor informálta a képviseletet, hogy a szociális pályázatok
előbírálásával foglalkoztak. Oltvári Sándor tájékoztatta a képviseletet, hogy a hétvégéig el kell
bírálniuk minden hallgató pályázatát, aki határidőre leadta igénylését a kollégiumhoz szükséges
pontokhoz.
6.2. Oltvári Sándor elmondta, hogy a Bizottság hét tagjából eddig négyen rendelkeznek sikeres
szociális bírálói vizsgával a tavaszi félévre. Oltvári Sándor tájékoztatta a képviseletet, hogy
Csete Balázs és Bátori Boglárka a szerdai napon fognak szociális bírálói vizsgát tenni.
6.3. Oltvári Sándor beszámolt, hogy Tóth Ádám szociális bírálók vizsgáztatásában segédkezik.

7. Kollégiumi Bizottsági beszámoló
7.1. Molnár Zsanett jelezte, hogy a kollégiumi ingyenes éjszakákat meg kell határoznia a
Képviseletnek a tavaszi félévre.
Molnár Zsanett informálta a Képviseletet, hogy hét ingyenes éjszakát tudnak elosztani a
félévre. Molnár Zsanett javasolta a Vásárhelyi Napok (VN) időpontját és a kollégiumi
bulikörök nyitó-, záró eseményeinek napjait ingyenes bent alvási éjszakákra.
Puskely Gergő elmondta, hogy meglátása szerint a Drönk nyitó-, záró napjaira adjanak kettő
napot és a VN-re biztosítsanak négy nap ingyenes bent alvást, illetve a Palibácsi és a Vásárhelyi
Klub nyitó rendezvényére használjanak el egy-egy ingyenes éjszakát.
Szűcs Ákos felvetette annak lehetőségét, hogy a Szakest napjára is lehetne biztosítani ingyenes
bentalvást.
Bátori Boglárka javasolta, hogy a tavaszi félév végére is biztosítani lehetne 1 éjszakát a
hallgatók közös tanulását és házi feladataik elkészítését segítve. Bátori Boglárka elmondta,
hogy meglátása szerint a VN-re két napot kellene biztosítani, illetve a bulikörök nyitó és záró
rendezvényeire egy-egy napot.
7.2. Molnár Zsanett tájékoztatta a Képviseletet, hogy a BME Tíztáncpróbás Egyetemi
öntevékenykör heti két alkalommal 120 percre igénybe szeretné venni a VPK Nagytermét.
7.3. Molnár Zsanett elmondta, hogy Külső Kollégiumi Bizottság (KKB) emailekkel foglalkozott.
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7.4. Molnár Zsanett jelezte a képviselet tagjainak, hogy január 29-ig van lehetőségük jelentkezni a
kollégiumi férőhelyekre.

8. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló
8.1. Modori Márton tájékoztatta a képviseletet, hogy beszámolók írásában segítette az RB tagokat.
8.2. Modori Márton elmondta, hogy egyeztetett Orbán Balázzsal az RB éves megkeresőiről.
8.3. Modori Márton informálta a képviseletet, hogy kiosztotta az RB tagok számára a K370-es
terem felújításáról készítendő projektet. Modori Márton beszámolt, hogy három RB tag fog
tervezetet készíteni a terem felújítására.
8.4. Modori Márton elmondta, hogy folyamatban van az RB-s ruharendelés.

9. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló
9.1. Kindling Attila távollétében Bátori Boglárka tájékoztatta a képviseletet, hogy elbírálták a
közösségi ösztöndíjpályázatokat, melyek döntő része hibás és javításra kell kerülnie, azok
véglegesítése előtt.
9.2. Bátori Boglárka beszámolt, hogy holnap dokumentálást fognak végezni.
9.3. Kovács Klementina elmondta, hogy Külső Pályázati Bizottsági (KPB) ülésen vett részt.

10. Sportreferensi beszámoló
10.1. Kovács Klementina informálta a képviseletet, hogy Weimert Viktor kitöltötte a sportszerek
beszerzéséről küldött táblázatot.

11. Egyebek
11.1. Oltvári Sándor beszámolt, hogy egyeztetett Dr. Rózsa Szabolccsal az Építő250 ösztöndíjról.
11.2. Oltvári Sándor tájékoztatta a képviseletet, hogy a holnapi nap folyamán Csete Balázzsal
kifestik a HK tárgyalót.
11.3. Oltvári Sándor elmondta, hogy TVSZ Kisokos aktualizálásával foglalkozott a HK ZH-ra való
felkészülést segítve.
11.4. R. Nagy Tibor Endre bemutatta a Képviseletnek az január 20-ai ülésen tartott szintfelmérés
eredményeit.
11.5. Kovács Klementina jelezte a képviselet felé, hogy a KTH hírlevél érkezett.
11.6. Kovács Klementina megkérte Csete Balázst, hogy ossza meg a Képviselet közösségi oldalain
a Jeges Est eseményét.
11.7. Szűcs Ákos jelezte a Képviselet tagjainak, hogy már lehetséges a bejelentkezés a következő
félévre.
11.8. Modori Márton elmondta, hogy az RB éves megkeresőjében már a Kari Tábor is megtalálható,
mint hirdetésre alkalmas rendezvény.
11.9. Modori Márton beszámolt, hogy a Kari Tábor főszervezői posztjára keres embert az RB-ből.
Budapest, 2020. január 27.
Következő ülés: 2020. február 10. 18:30
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Oltvári Sándor

Puskely Gergő

Emlékeztetővezető

ÉMK HK elnök
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