Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2020. február 17-én (hétfőn) tartott üléséről
Az ülés kezdete: 18:40
Az ülés vége: 21:55
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Bátori Boglárka, Csete Balázs, Hadarics Réka, Kindling Attila, Kövér Fanni,
Kovács Klementina, Modori Márton, Molnár Zsanett, Oltvári Sándor, Puskely Gergő, Szűcs Ákos, Tóth
Ádám
Kimentését kérte: Hiányzott: Késett: Csete Balázs, Puskely Gergő, Szűcs Ákos
Tanácskozási jogú tagok: Vendég: Miski Gergő, Petrik Krisztián, Pollák Zsombor, Schwendtner Réka, Sisak Csaba, Sinkó
Zsanett, Szabó Dániel, Szűcs Angelika
Tóth Ádám 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. Aktualitások
1.1. Tóth Ádám megkérte Pollák Zsombort, hogy ismertesse motivációit az EHK elnöki pozícióját
illetően. Pollák Zsombor elmondta, hogy milyen motivációi vannak az elnöki pozíció
betöltésével kapcsolatban.
Bátori Boglárka megkérte Pollák Zsombort, hogy mondja el, hogyan szeretné megvalósítani
elképzeléseit az EHK jövőjében. Pollák Zsombor tájékoztatta a képviseletet az EHK
jövőképéről.
Molnár Zsanett érdeklődött Pollák Zsombortól, hogy milyen elképzelése van referensi
posztokat illetően. Pollák Zsombor elmondta, hogyan képzeli el az EHK felépítését az
elkövetkezendő időszakban.
Kovács Klementina érdeklődött Pollák Zsombortól, hogy az EHK irodai hangulatát, hogyan
kívánja javítani. Pollák Zsombor elmondta, hogy milyen eszközökkel szeretné javítani az EHK
irodai hangulatát és a képviselők közötti kapcsolatot.

Szűcs Ákos megérkezett.
Modori Márton érdeklődött, hogy várhatók-e szankciók a nem dolgozó képviselőkkel szemben.
Pollák Zsombor ismertette, milyen módszerekkel szándékozik javítani a nem dolgozó EHK-sok
munkamorálját.
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Molnár Zsanett érdeklődött, hogy Pollák Zsombor megválasztása esetén hány alelnöke lenne
az EHK-nak.

Csete Balázs és Puskely Gergő megérkezett.
Pollák Zsombor tájékoztatta a képviseletet, hogy a közeljövőben egy EHK alelnököt szeretne
felkérni, de az őszi félévtől kezdve kettő alelnökre szeretne támaszkodni.

Pollák Zsombor és Puskely Gergő távozott.

2. Alelnöki beszámoló
2.1. Tóth Ádám elmondta, hogy felkereste a BME karjait azok havi folyóiratainak megszerzésével
kapcsolatosan. Tóth Ádám informálta a képviseletet, hogy a karilapok átküldték számaikat, ezek
segítségével HK különszám fog készülni a Karimába.

Puskely Gergő megérkezett.

3. Javaslat a 2020-as Szakest költségvetésére
3.1. Csete Balázs bemutatta a 2020-as Szakest előzetes költségvetését, továbbá elmondta, hogy a
jelenlegi tervezet minimális árakkal készült el.
Csete Balázs jelezte, Miski Gergőnek és Schwendtner Rékának, hogy szükség lenne étellel és
itallal kapcsolatos szponzorációkra.

Petrik Krisztián megérkezett.
Puskely Gergő felvetette, annak lehetőségét, hogy a tervezett költségvetésből kerüljenek
eltávolításra nem szükséges dolgok. A képviselet támogatta a felvetést.
A képviselet 12 – 0 – 0 arányban egyhangúlag támogatta a Szakest költségvetési tervezetét.

4. Javaslat a 2020-as Vásárhelyi Napok (VN) költségvetésére
4.1. Csete Balázs bemutatta a 2020-as VN költségvetését.
Petrik Krisztián elmondta, hogy egyeztetett Orbán Balázzsal a VN költségvetéséről, továbbá
tájékoztatta a képviseletet, hogy az egyeztetés alapján nem lesz váltható napijegy a rendezvény
során. Petrik Krisztián ismertette a képviselettel, hogy az esemény során repohár rendszert
fognak alkalmazni, továbbá napijegy helyett repohár váltásával részt vehetnek az emberek a
rendezvényen.
Kovács Klementina bemutatta a VN költségvetésének módosított tervezetét.

Tóth Ádám távozott.
A képviselet 11 – 0 – 0 arányban egyhangúlag támogatta a 2020-as VN költségvetési tervezetét.

Petrik Krisztián távozott.
Tóth Ádám megérkezett.

5. Elnöki beszámoló
5.1. Puskely Gergő tájékoztatta a képviseletet, hogy mikorra várhatóak a személyes egyeztetések a
képviseleti tagokkal.
5.2. Puskely Gergő bemutatta a HK ZH csoportmunkájára kapott feladatot.
Puskely Gergő ismertette a hétre vonatkozóan elképzeléseit a HK ZH-ra készüléssel
kapcsolatosan.
5.3. Puskely Gergő elmondta, hogy Szűcs Angelika projektlistát készített a HK érdeklődők számára.
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5.4. Puskely Gergő tájékoztatta a képviseletet, hogy emailben felküldésre került egy az
ösztöndíjidőpontokról készült táblázat.
5.5. Puskely Gergő informálta a képviseletet, hogy kari influencereket kell kijelölni a BME-s termékek
promótálására. A képviselet meglátása szerint Petrik Krisztán, Péter Máté, Szajkó Szilvia és
Molnár Zsanett a legalkalmasabb személyek az influenceri feladatok ellátására.
5.6. Puskely Gergő jelezte a képviselet felé, hogy február 27-én Portfólió Építőipar 2020 konferencia
lesz, melyen két képviseleti tagnak részt kell vennie. Tóth Ádám és Puskely Gergő jelentkezett
a feladatra.
5.7. Puskely Gergő ismertette a képviselettel, hogy Schwendtner Rékával megtekintették a
Gólyatábor (GT) mezőkövesdi helyszínét. Schwendtner Réka beszámolt meglátásairól és első
benyomásairól a helyszínt illetően.

Szűcs Ákos távozott.
5.8. Puskely Gergő megkérte Hadarics Rékát, hogy frissítse a kollégiumi portán lévő köri taglistát.
5.9. Puskely Gergő jelezte, hogy a GT szervezői pályázatot jobban kell hirdetni az érdeklődők felé.
Puskely Gergő jelezte, hogy aki szeretne részt venni a tábor szervezésében, ne felejtse el leadni
a pályázatát.
Puskely Gergő tájékoztatta a képviseletet, hogy egyeztetett Dr. Dunai Lászlóval a GT-ről és a
Kari Állófogadásról.
Puskely Gergő informálta a képviseletet, hogy pótlási hét pénteki napján lenne esedékes a Kari
Állófogadást megrendezni.
5.10. Puskely Gergő tájékoztatta a képviseletet, hogy egyeztetett Lipcsei Attilával a kari rendezvények
jövőbeni hangosításáról. Puskely Gergő elmondta, hogy betanuláson fognak részt venni a kari
hangosítással kapcsolatos érdeklődők. Puskely Gergő elmondta, hogy a sikeres betanulást
követően Lipcsei Attila szeretné újraalapítani a Vásárhelyi Hang- és Fénykört (VHFK) a félév
végén.
5.11. Puskely Gergő ismertette a képviselettel, hogy Tóth Ádám személyes projekt keretén belül HK
különszámot készít a Karimába. Puskely Gergő felkérte a képviselet tagjait, hogy segédkezzenek
a különszám elkészítésében.

6. Egyetemi Hallgatói Képviseleti (EHK) beszámoló
6.1. Bátori Boglárka beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2020. február 13.-i ülésén
elhangzottakról.
Az
ülések
emlékeztetője
elérhető
az
EHK
honlapján
(http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok).
7. Gazdasági referensi beszámoló
7.1. Csete Balázs elmondta, hogy a VN és a Szakest költségvetéseivel foglalkozott.
7.2. Csete Balázs beszámolt, hogy Károlyi Rolanddal egyeztetett a Szakestről.
7.3. Csete Balázs informálta a képviseletet, hogy Orbán Balázzsal egyeztetett a kari
rendezvényekről.

8. Oktatási Bizottságvezetői beszámoló
8.1. Oltvári Sándor elmondta, hogy a mai napon Külső Oktatási Bizottsági (KOB) ülésen vett részt.
8.2. Oltvári Sándor beszámolt, hogy hallgatói megkeresésekre reagált.
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8.3. Oltvári Sándor informálta a képviseletet, hogy csütörtökön Belső Oktatási Bizottsági (BOB) ülést
fog tartani, melyre meginvitálja a HK ZH-n oktatási specifikumot író képviselőket, illetve a HK
érdeklődőket. Oltvári Sándor tájékoztatta a képviseletet, hogy Kahoot-os szintfelmérés várható
a bizottsági ülésen.
8.4. Oltvári Sándor beszámolt, hogy kérvények bírálásával foglalkozott.

9. Szociális Bizottságvezetői beszámoló
9.1. Tóth Ádám elmondta, hogy véget ért a szociális pályázási időszak.
9.2. Tóth Ádám tájékoztatta a képviseletet, hogy Egyetemi Szociális Bizottsági (ESZB) ülésen vett
részt.
9.3. Tóth Ádám informálta a képviseletet, hogy a holnapi napon ponthúzó ülése lesz az ESZB-nek.
9.4. Tóth Ádám tájékoztatta a képviseletet, hogy a szociális pályázatok személyes bemutatása jelenleg
is zajlik.
9.5. Tóth Ádám ismertette a képviselettel, hogy júniusig szeretne szociális referens lenni. Tóth Ádám
jelezte, hogy várja az érdeklődőket a posztját illetően.

10. Kollégiumi Bizottságvezetői beszámoló
10.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy a kollégiumi gondnoksággal egyeztetett a belépőkártyákról,
illetve a HK Tárgyaló nem működő lámpáiról.
10.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy fegyelmi tárgyaláson vett részt.
10.3. Molnár Zsanett informálta a képviseletet, hogy a Külső Kollégiumi Bizottsági levelezőlistára
érkező anyagokat véleményezte.
10.4. Molnár Zsanett tájékoztatta a képviseletet, hogy a hallgatói várólistával, továbbá a
szobabeosztásokkal foglalkozott.
10.5. Molnár Zsanett ismertette, hogy ingyenes bentalvási éjszakák összegyűjtésével foglalkozott.
10.6. Molnár Zsanett elmondta, hogy Nagyterem igénylésekről egyeztetett Csíki Tiborral és Lipcsei
Attilával.
10.7. Molnár Zsanett informálta a képviseletet, hogy a többi karral egyeztetett a férőhelyeket illetően.
10.8. Molnár Zsanett tájékoztatta a képviseletet, hogy Böröndy Júliával egyeztetett a kollégiumi
mentor pótpályázatról.
10.9. Molnár Zsanett beszámolt, hogy a VPK-t illető változásokat elküldte a KFI-nek.
10.10.

Molnár Zsanett ismertette a képviselettel, hogy a végleges férőhelyosztást elküldte a KFI-

nek és az EHK-nak.
10.11.

Molnár Zsanett elmondta, hogy Tüske Zoltán kollégiumi mentorral egyeztetett.

11. Rendezvényszervező Bizottságvezetői (RB) beszámoló
11.1. Modori Márton elmondta, hogy egyeztetett Laczi Dániellel a VVS Happening és a Körök Közti
Vetélkedő összevont megvalósításáról.
11.2. Modori Márton érdeklődött, hogy az RB tagok által szerzett szponzorációs összegek utáni
százalékos részesedésnek lesz-e módosítása. Puskely Gergő elmondta, hogy a normatívaszámok
meghatározása után várható fejlemény a témát illetően.
11.3. Modori Márton informálta a képviseletet, hogy a szerdai napon az RB iroda festését fogják
végezni.
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12. Ösztöndíj Bizottságvezetői beszámoló
12.1. Kindling Attila elmondta, hogy a Tutor ösztöndíj kései bírálása miatt elektronikus szavazásra
volt szükség az ösztöndíj elfogadásához.
12.2. Kindling Attila informálta a képviseletet, hogy próbaosztást készített a Tanulmányi ösztöndíjról
az előző féléves adatok segítségével.
12.3. Kindling Attila beszámolt, hogy elkészítette a Külső Közösségi ösztöndíj dokumentációját a
decemberi és a januári hónapokra.

13. Öntevékenykör felelősi beszámoló
13.1. Hadarics Réka elmondta, hogy kiírta a márciusi Kibővített Kollégiumi Bizottsági (KKB)
időpontját.
13.2. Hadarics Réka informálta a képviseletet, hogy a Rádió Oranzs túlzásba vitte a 72 órás adásuk
reklámozását a kari facebook csoportokban. Puskely Gergő felkérte Hadarics Rékát, hogy
jelezze az Oranzs Rádió felé, hogy a posztjaikat töröljék a csoportokból.

14. Sportreferensi beszámoló
14.1. Kovács Klementina elmondta, hogy a sportszerek rendelése megkezdődött és beszerzésre
kerülnek az igénylések.

15. Mentorgárda felelősi kör
15.1. Csete Balázs tájékoztatta a képviseletet, hogy Szakestre készülnek.
15.2. Csete Balázs ismertette a képviselettel, hogy 8 jelöltje van a körnek.
15.3. Csete Balázs elmondta, hogy Lengyel Szilárd érdeklődik a körvezetői pozícióval kapcsolatban.

16. Egyebek
16.1. Schwendtner Réka elmondta, hogy egyeztetett a GTK-val és a VBK-val a GT helyszínéről.
16.2. Hadarics Réka elmondta, hogy szívesen várja az érdeklődőket a márciusi KKB-ra.
16.3. Molnár Zsanett érdeklődött, hogy lehetséges-e a HK üléseinek hétfőn 19 órás kezdése. A
képviselet nem látta problémáját a hétfői 19 órás kezdésnek.
16.4. Kovács Klementina érdeklődött, hogy történt-e változás a K370-es terem felújításában. Kovács
Klementina jelezte, hogy az EHK elnökséggel kell egyeztetni a témát illetően a későbbiekben.

Tóth Ádám távozott.
16.5. Kovács Klementina érdeklődött, hogy a tavaszi HK hétvége mikorra várható. Puskely Gergő
elmondta, hogy április 24-26-ig lesz megtartva a tavaszi HK hétvége.
16.6. Modori Márton a HK iroda rendbetételére szorgalmazta a képviselet tagjait.
16.7. Kovács Klementina érdeklődött, hogy a HK Tárgyaló internethozzáférése mikor lesz megjavítva.
Puskely Gergő elmondta, hogy az internethozzáférés hibájának kijavítása folyamatban van.
16.8. Kovács Klementina érdeklődött, hogy a HK iroda beléptető rendszere mikor lesz megjavítva.
Puskely Gergő elmondta, hogy Molnár Zsanett már intézkedik az ügyben.
Kovács Klementina jelezte, hogy egy új beléptetőrendszer vásárlásával könnyebben megoldható
a beléptető rendszer újfent üzembehelyezése, mint a jelenlegi hibáinak kijavítása.
Budapest, 2020. február 17.
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Oltvári Sándor

Puskely Gergő

Emlékeztetővezető

ÉMK HK elnök
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