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Emlékeztető 

 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2020. március 18-án (szerdán) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 19:00 

Az ülés vége: 21:07 

 

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, Tóth Ádám 

Kimentését kérte: - 

Hiányzott: Modori Márton 

Késett: Molnár Zsanett 

Tanácskozási jogú tagok: - 

Vendég: Miski Gergő, Schwendtner Réka, Sisak Csaba, Sinkó Zsanett, Szabó Dániel, Szűcs Angelika, 
Zsótér Emese 

 
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 eredményére a 2020. februári időszakra 

vonatkozóan 

1.1. Puskely Gergő előterjesztette a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 2019/20-as tanév 

februári hónapra vonatkozó értékelésére tett javaslatát, a pályázathoz tartozó minimum 

ponthatárt, amelyet 0 pontban határozott meg, a minimum ponthoz tartozó összeget, melyet 0 

Ft-ban állapított meg, továbbá a pályázathoz tartozó egy pontra jutó összeget, amelyet 850 Ft-ban 

határozott meg. A képviselet 9 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta az 

előterjesztéseket. 

2. Javaslat a Külső Közösségi ösztöndíj pályázat eredményére a 2020. januári időszakra 

vonatkozóan 

2.1. Puskely Gergő előterjesztette a Külső Közösségi ösztöndíj pályázat 2020. januári időszakra 

vonatkozó eredményre tett javaslatát, a pályázathoz tartozó minimum ponthatárt, amelyet 0 

pontban határozott meg, a minimum ponthoz tartozó összeget, melyet 0 Ft-ban állapított meg, 

továbbá a pályázathoz tartozó egy pontra jutó összeget, amelyet 900 Ft-ban határozott meg. A 

képviselet 9 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta az előterjesztéseket. 

3. Javaslat a kari ösztöndíjak módosítására vonatkozóan 

3.1. Puskely Gergő javaslatot tett a kari ösztöndíjak határidőinek módosítására vonatkozóan. A 

képviselet 9 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta a módosításokat. 
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4. Javaslat a Hallgatói Képviselet Tanácskozási Jogú Tagságára kiírt pályázatra 

4.1. Puskely Gergő javaslatot tett a Hallgatói Képviselet Tanácskozási Jogú Tagságára kiírt pályázatra 

vonatkozóan. A képviselet 9 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal támogatta a pályázati 

kiírást. 

5. Javaslat a Rendezvényszervező Bizottság utánpótlására kiírt pótpályázatra 

5.1. Puskely Gergő javaslatot tett a Rendezvényszervező Bizottság utánpótlására kiírt pótpályázatra 

vonatkozóan. A képviselet 9 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal támogatta a pályázati 

kiírást. 

6. Elnöki beszámoló 

6.1. Puskely Gergő az Építőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának Költségvetésével kapcsolatos 

bizonytalanságokról tájékoztatta a képviseletet. A képviselet egyeztetése során kialakult álláspont 

szerint a megbízható információk birtokában lesz célszerű dönteni a költségvetéssel kapcsolatos 

kérdésekről. 

6.2. Puskely Gergő megkérte a képviseletet, hogy a kialakult rendkívüli helyzetben is változatlanul 

végezzék a képviseleti munkájukat. 

6.3. Puskely Gergő megköszönte a VPK-ban történt dobozolás során nyújtott segítséget az érintett 

képviselőknek és érdeklődőknek, a kaotikus állapotok ellenére is. 

6.4. Puskely Gergő tájékoztatta a képviseletet, hogy a VPK-ban dolgozó kollégiumi mentorok, a 

kollégiumi kiköltözést érintő kellemetlen eljárás miatt felmondtak. 

6.5. Puskely Gergő megkérte a képviselőket, hogy a beszámolóikat határidőre és formailag 

megfelelően töltsék fel. 

6.6. Puskely Gergő elmondta, hogy a Gödön megrendezendő HK hétvége megvalósítása 

kivitelezhetetlen a felmerült körülmények miatt, továbbá érdeklődött, hogy a képviselet részéről 

fenn áll-e az igény a hétvége pótlására vonatkozóan. A képviselet támogatását fejezte ki a hétvége 

megtartását illetően, amennyiben megoldható lesz. 

7. Alelnöki beszámoló 

7.1. Molnár Zsanett beszámolt, hogy nem történt változás a területen. 

7.2. Tóth Ádám elmondta, hogy nem történt változás a területen. 

8. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) beszámoló 

8.1. Kovács Klementina beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2020. március 12-i ülésén 

elhangzottakról. Az ülések emlékeztetője elérhető az EHK honlapján 

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

9. Gazdasági referensi beszámoló 

9.1. Csete Balázs tájékoztatta a képviseletet, hogy a bizonytalan költségvetések okán egyelőre nem 

tudta folytatni gazdasági referensi munkáit. 

9.2. Puskely Gergő kifejezte aggályait a hiányosan megküldött gazdasági adatokkal kapcsolatban. 

10. Oktatási Bizottsági beszámoló 

10.1. Oltvári Sándor elmondta, hogy az Építőmérnöki Kar távoktatásának kivitelezését illetően 

egyelőre csak vázlatos tervek merültek fel, a munkálatok oktatói részről folyamatban vannak. 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok
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10.2. Oltvári Sándor informálta a képviseletet, hogy oktatási projekteket gyűjtött össze és küldött a 

bizottság számára. Megkérte a bizottság tagjait, hogy jelezzék a projektek elvégzésére irányuló 

szándékukat. 

11. Szociális Bizottsági beszámoló 

11.1. Tóth Ádám beszámolt, hogy elkészítette a 2019/20/2 félévre vonatkozó szociális bírálók 

jutalmazásáról szóló értékelését. 

12. Kollégiumi Bizottsági beszámoló 

12.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy VPK teljes kiürítése megtörtént. 

13. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 

13.1. Kindling Attila megkérte Puskely Gergőt, hogy a dokumentált ösztöndíjakat nyomtassa ki és 

juttassa el a HSZI számára. 

14. Sport felelősi beszámoló 

14.1. Kovács Klementina tájékoztatta a képviseletet, hogy a HÖOK kezdeményezésének mintájára 

indítványozná egy otthoni testmozgást népszerűsítő program megvalósítását. 

15. Erasmus felelősi beszámoló 

15.1. Tóth Ádám elmondta, hogy nem történt változás a területen. 

16. Karima felelősi beszámoló 

16.1. Oltvári Sándor elmondta, hogy nem történt változás a területen. 

17. Vásárhelyi Videó Stúdió (VVS) felelősi beszámoló 

17.1. Kövér Fanni elmondta, hogy nem történt változás a területen. 

18. Öntevékeny Kör felelősi beszámoló 

18.1. Hadarics Réka elmondta, hogy sok hallgatói megkeresés érkezett hozzá a Közösségi ösztöndíj 

pályázatokkal kapcsolatban. 

19. PR felelősi beszámoló 

19.1. Csete Balázs tájékoztatta a képviseletet, hogy nagy elérést értek el a napokban megosztott, 

rendkívüli helyzettel kapcsolatos Facebook posztok. 

20. Mentorgárda felelősi beszámoló 

20.1. Csete Balázs elmondta, hogy nem történt változás a területen. 

21. Képítő felelősi beszámoló 

21.1. Bátori Boglárka elmondta, hogy nem történt változás a területen. 

22. Irodafelelősi beszámoló 

22.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy Bátori Boglárkával gondoskodtak a HK iroda rendjéről. 

23. Egyebek 

23.1. Tóth Ádám megkérte a képviselet tagjait, hogy korrektúrázzák az ülések emlékeztetőjét. 

23.2. Puskely Gergő megkérte a képviseletet, hogy a felküldésre kerülő táblázatokat töltsék. 

 

Budapest, 2020. március 18.  
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Tóth Ádám Puskely Gergő 

emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 


