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Emlékeztető 

 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2020. július 6-án (hétfőn) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 19:30 

Az ülés vége: 20:45 

 

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 Pál, Tóth 
Ádám 

Kimentését kérte: Miski Gergő, Sinkó Zsanett 

Hiányzott: - 

Késett: - 

Tanácskozási jogú tagok: Miski Gergő, Sinkó Zsanett, Szabó Dániel, Szűcs Angelika, Zsótér Emese 

Vendég: - 

 
Puskely Gergő kérte, hogy az ÉMK HK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e hallgatói 

jogviszonnyal a BME Építőmérnöki Karán.  

Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a BME 

Építőmérnöki Karán. 

 

1. Elnöki beszámoló 

1.1. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a képviselet mely elmúlt 1 évben leköszönt képviselőinek 

meghívását támogatja a nyár folyamán megrendezésre kerülő EHK táborba. A képviselet 

megosztotta véleményét a kérdéssel kapcsolatban. 

1.2. Puskely Gergő beszámolt, hogy Tóth Ádámmal közösen elkészítették a képviselet június havi 

munkájának értékelését. 

1.3. Puskely Gergő elmondta, hogy Gődér Nikolettával egyeztetett ösztöndíj utalásokkal 

kapcsolatban. 

1.4. Puskely Gergő tájékoztatta a képviseletet, hogy a nyári HK ZH csoportmunkák beosztását 

elkészítette. 

1.5. Puskely Gergő informálta a képviseletet a Gólyatábor szervezésének állapotáról. 

1.6. Puskely Gergő megkérte a képviseletet, hogy az őszi félévi távoktatással kapcsolatos 

elképzeléseiket osszák meg az ehhez rendelt levélfolyamban. 

1.7. Puskely Gergő beszámolt, hogy a nyári HK hétvégének a szervezéséről 

1.8. Puskely Gergő megkérte Molnár Zsanettet, hogy a 2019/20 tavaszi félévben első alkalommal 

diplomamunkát felvevő hallgatók diplomafelvételért járó kollégiumi felvételi 100 pontjával 

kapcsolatos egyeztetések eredményeiről számoljon be. Molnár Zsanett elmondta, hogy a 
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kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel, a 2020/21 őszi félévben diplomamunkát újra felvevő 

hallgatók újra megkaphatják a diplomamunka felvételért járó 100 kollégiumi felvételi pontot. 

2. Alelnöki beszámoló 

2.1. Molnár Zsanett tájékoztatta a képviseletet, hogy nem történt változás a területen. 

2.2. Tóth Ádám elmondta, hogy Puskely Gergővel elkészítették a képviselet júniusi havi munkájának 

értékelését, továbbá egyeztettek a képviselet jövőképéről. 

3. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) beszámoló 

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

4. Gazdasági referensi beszámoló 

4.1. Csete Balázs tájékoztatta a képviseletet, hogy a nyári HK hétvége eszközigénylésével 

foglalkozott. 

4.2. Csete Balázs beszámolt, hogy Lukács Bálinttal egyeztetett igénylésekkel kapcsolatban. 

5. Oktatási Bizottsági beszámoló 

5.1. Oltvári Sándor elmondta, hogy a bizottság tagjaival egyeztetett belső oktatási projektekről. 

5.2. Oltvári Sándor érdeklődött, hogy Puskely Gergő mikor tervez egyeztetni Dr. Lovas Tamással. 

Puskely Gergő elmondta, hogy a hét második felében lesz célszerű az egyeztetés lebonyolítása. 

5.3. Oltvári Sándor tájékoztatta a képviseletet, hogy a távoktatással kapcsolatos kérdőív 

kiértékelésével fog foglalkozni. 

5.4. Oltvári Sándor informálta a képviseletet a Külső Oktatási Bizottsági ülésen elhangzottakról. 

6. Szociális Bizottsági beszámoló 

6.1. Tóth Ádám beszámolt, hogy sikeresen teljesítette a Szociális referensi vizsgát. 

6.2. Tóth Ádám elmondta, hogy szociális bírálói vizsgáztatáshoz kapcsolódó ráérést felmérő 

táblázatot töltött. 

6.3. Tóth Ádám tájékoztatta a képviseletet, hogy összegyűjtötte és továbbította a Szociális Bizottság 

számára a szociális bírálói vizsgák sikeres teljesítéséhez szükséges tudásanyagot. 

6.4. Tóth Ádám beszámolt, hogy a Szociális Bizottság vizsgafelkészülésre vonatkozó ráérését mérte 

fel, továbbá tájékoztatta a bizottságot a vizsgák menetéről. 

6.5. Tóth Ádám informálta a képviseletet, hogy szociális bírálói vizsgafelkészítést tartott. 

6.6. Tóth Ádám elmondta, hogy összegyűjtötte és felvezette a Szociális Bizottság tagjainak a szociális 

bírálói vizsgák teljesítéséhez szükséges adatait az ehhez rendelt táblázatba. 

7. Kollégiumi Bizottsági beszámoló 

7.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy jelentkezési űrlapot készített. 

7.2. Molnár Zsanett informálta a képviseletet, hogy hallgatói megkeresésekkel foglalkozott. 

8. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 

8.1. Modori Márton beszámolt, hogy a bizottság aktívan folytatja munkáját. 

9. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 

9.1. Kindling Attila informálta a képviseletet, hogy tudásátadással foglalkozott. 

10. PR felelősi beszámoló 

10.1. Csete Balázs elmondta, hogy nem történt változás a területen. 
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11. Sport felelősi beszámoló 

11.1. Kovács Klementina tájékoztatta a képviseletet, hogy nem történt változás a területen. 

12. Külügyi felelősi beszámoló 

12.1. Zsótér Emese elmondta, hogy nem történt változás a területen. 

13. Karima felelősi beszámoló 

13.1. Szűcs Angelika beszámolt, hogy nem történt változás a területen. 

14. Vásárhelyi Videó Stúdió (VVS) felelősi beszámoló 

14.1. Szabó Dániel tájékoztatta a képviseletet, hogy nem történt változás a területen. 

15. Öntevékeny Kör felelősi beszámoló 

15.1. Hadarics Réka elmondta, hogy a holnapi nap folyamán lesz esedékes KKB ülés megtartása. 

16. Mentorgárda felelősi beszámoló 

16.1. Csete Balázs informálta a képviseletet, hogy nem történt változás a területen. 

17. Képítő felelősi beszámoló 

17.1. Bátori Boglárka beszámolt, hogy nem történt változás a területen. 

18. Irodafelelősi beszámoló 

18.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy nem történt változás a területen. 

19. Egyebek 

19.1. Bátori Boglárka érdeklődött, hogy a képviselet tervezi-e az érettségi felkészítő munkacsoport 

jövőbeli munkájának támogatását a jelenlegi struktúrában, továbbá, hogy szeretne-e bármelyik 

képviseleti tag részt venni a további munkákban. A képviselet támogatását fejezete ki a 

munkacsoport munkásságát illetően, illetve Csete Balázs és Szűcs Angelika jelezte segítő 

szándékát a későbbi munkákat illetően. 

 

Budapest, 2020. július 6.  

 

  

Tóth Ádám Puskely Gergő 

emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 


