Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2020. augusztus 10-én (hétfőn) tartott üléséről
Az ülés formája:
Az ülés kezdete:
Az ülés vége:
Az ülés helye:

elektronikus
18:35
20:03
Microsoft Teams

Ülésvezető:
Emlékeztető vezető:

Puskely Gergő
Tóth Ádám

elnök

Bátori Boglárka
Csete Balázs
Hadarics Réka

EHK delegált, képítő felelős, fegyelmi felelős
Gazdasági referens
Öntevékeny köri felelős

Kovács Klementina
Kövér Fanni
Modori Márton
Molnár Zsanett
Oltvári Sándor
Puskely Gergő Pál
Tóth Ádám
Miski Gergő
Sinkó Zsanett

EHK delegált, sport referens

Az ülés résztvevői

szavazati joggal

tanácskozási joggal

kimentését kérte
hiányzott
késett
vendégként

RB vezető, fegyelmi felelős
Alelnök, Kollégiumi bizottság vezető, iroda felelős, fegyelmi felelős
Oktatási bizottság vezető, fegyelmi felelős
Elnök, fegyelmi felelős
Alelnök, Szociális bizottság vezető, emlékeztető vezető
PR felelős

Szűcs Angelika
Karima felelős
Zsótér Emese
Külügy felelős
Kindling Attila, Szabó Dániel
-

-

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.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508
emkhk.bme.hu

Napirendi pontok:
1. Elnöki beszámoló
2. Alelnöki beszámoló
3. Egyetemi Hallgatói Képviselet beszámoló
4. Gazdasági referensi beszámoló
5. Oktatási Bizottsági beszámoló
6. Szociális Bizottsági beszámoló
7. Kollégiumi Bizottsági beszámoló
8. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló
9. Felelősi beszámolók
10. Egyebek

1. Puskely Gergő elnöki beszámolójában elhangzott:
1.1. Érdeklődött, hogy a képviselet melyik kollégiumi vezető mentori pályázatot benyújtó hallgatót
támogatja a pozíció betöltésére. A képviselet az eddig benyújtott pályázatokra történt
visszajelzések után látja célszerűnek a kérdéskör további taglalását.
1.2. Érdeklődött, hogy az augusztus 14-16. HK hétvégével kapcsolatban milyen meglátásai vannak a
képviseleti tagoknak. Modori Márton elmondta, hogy a tervezett kezdésnél később tud
megérkezni a BME ifjúsági táborba, továbbá Bátori Boglárka jelezte, hogy augusztus 15-én
estig tud az eseményen maradni.
1.3. Érdeklődött, hogy a 2020-as ÉMK-TTK Gólyatáborba rendelendő maszk lehetőségek közül a
képviselet mely változatot támogatja. A képviselet 500 db zöld-fekete maszk megrendelése
mellett döntött.
1.4. Tájékoztatta a képviseletet, hogy továbbította az EHK táborral kapcsolatos értékelő kérdőívet a
képviseleti tagok számára.
1.5. Elmondta,

hogy

Szántai

Péterrel

egyeztetett

a Zielinski

Szilárd

Szakkollégium,

Rendezvényszervező Bizottságban is tevékenykedő tagjainak inaktivitásával kapcsolatban,
továbbá a Kulturális és Szakmai Hét rendezvénysorozat főszervezői pályázatával kapcsolatban.
A képviselet 10 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal támogatta a Kulturális és Szakmai Hét
főszervezői pályázatát.
1.6. Informálta a képviseletet, hogy a képviseleti tevékenységekért járó közösségi pontok osztását
továbbította a képviselet számára.
1.7. Érdeklődött, hogy a Gólyatáborra készülő, többször használatos poharak beszerzése milyen
stádiumban tart, amelynek állapotáról Kovács Klementina tájékoztatta.
1.8. Érdeklődött, hogy az öntevékeny körök eszközbeszerzéseivel milyen előre lépések történtek,
amelyekről Csete Balázs bővebben tájékoztatott.
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1.9. Megkérte a PR tevékenységekkel foglalkozó képviselőket, hogy a Gólyatáborra történő
jelentkezést fokozottan hirdessék a következő napokban.
1.10. Beszámolt, hogy az öntevékeny körök vezetőivel egyeztett az őszi félév elején megrendezésre
kerülő eseményekkel kapcsolatban.
1.11. Elmondta, hogy a jövőben továbbra is a VPK portán lehet az ÉMK HK irodájának kulcsát
kikérni, továbbá megkérte Csete Balázst, hogy az iroda beléptetőrendszerének eszközigénylőjét
készítse el.
1.12. Érdeklődött, hogy az öntevékeny körökkel kapcsolatos, gólyáknak szóló kérdőív hirdetését
támogatja-e a képviselet. A képviselet támogatta a kérdőív promócióját.

2. Molnár Zsanett alelnöki beszámolójában tájékoztatta a képviseletet, hogy nem történt változás a
területen.
Tóth Ádám alelnöki beszámolójában elmondta, hogy az elnökséggel elkészítették a képviseleti július
havi értékelését, továbbá érdeklődött az új emlékeztető formátummal kapcsolatos szükséges
változtatásokról, amelyekről a képviselet tagjai megosztották véleményüket.

3. Kovács Klementina beszámolt, hogy nem történt változás EHK területen.
4. Csete Balázs beszámolt a gazdaság területén történt változásokról:
4.1. Informálta a képviseletet, hogy Orbán Balázzsal egyeztetett a Gólyahajó esemény beszerzésivel
kapcsolatban.
4.2. Csete Balázs elmondta, hogy Lukács Bálinttal egyeztett a regisztrációs hét eszközigényléseivel
kapcsolatban.

5. Oltvári Sándor beszámolt az oktatás területén történtekről:
5.1. Elmondta, hogy hallgatói megkeresésekre reagált.
5.2. Beszámolt, hogy Dr. Lovas Tamással és Puskely Gergővel fognak közös egyeztetést
lebonyolítani.
5.3. Tájékoztatta a képviseletet, hogy belső oktatási projektekkel foglalkozott a bizottság tagjaival
közösen.

6. Tóth Ádám beszámolt a szociális terület ügyeiről:
6.1. Informálta a képviseletet, hogy szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos hallgatói megkeresésekkel
foglalkozott.
6.2. Elmondta, hogy a szociális ösztöndíj pályázatok bírálása aktívan zajlik.
6.3. Beszámolt, hogy a szociális ösztöndíjakat ebben a félévben először bíráló Szociális Bizottság
tagok számára folyamatos a tudásátadás.
6.4. Tájékoztatta a képviseletet, hogy a szociális bírálói munkáért járó közösségi pontok osztását
elkészítette.

7. Molnár Zsanett beszámolt a kollégiumi területen a történtekről:
7.1. Elmondta, hogy hallgatói megkeresésekkel foglalkozott.
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7.2. Tájékoztatta a képviseletet, hogy 2020.08.12-én KKB ülés lesz tartva.

8. Modori Márton beszámolt a rendezvények területén történtekről:
8.1. Elmondta, hogy a bizottsági munka aktívan zajlik.

9. Felelősi beszámolók:
9.1. Miski Gergő elmondta, hogy a PR területén nem történt változás.
9.2. Kovács Klementina tájékoztatta a képviseletet, hogy a sport területén nem történt változás.
9.3. Zsótér Emese elmondta, hogy a külügy területén nem történt változás.
9.4. Szűcs Angelika beszámolt róla, hogy a Karima területén nem történt változás.
9.5. Szabó Dániel tájékoztatta a képviseletet, hogy a VVS területén nem történt változás.
9.6. Hadarics Réka elmondta, hogy az öntevékeny körök területén nem történt változás.
9.7. Csete Balázs informálta a képviseletet, hogy a Mentorgárda területén nem történt változás.
9.8. Bátori Boglárka beszámolt, hogy a Képítő területén nem történt változás.
9.9. Molnár Zsanett elmondta, hogy az iroda területén nem történt változás.

10. Egyebek
10.1. Bátori Boglárka beszámolt, hogy a képviselet számára hasznos Hallgatói Képviseleti
mintabeszámolót készített.
10.2. Modori Márton érdeklődött, hogy a VPK-ba történő bejutásra jelenleg milyen formában van
lehetőség.
10.3. Csete Balázs érdeklődött, hogy mely képviseleti tagok nem tudnak jelen lenni a HK hétvége
eseményen.
10.4. Kovács Klementina tájékoztatta a képviseletet, hogy az Egységes Szociális Rendszer
üzemképtelenné vált.

Előterjesztések

Előterjesztés
Kulturális- és Szakmai
Hét főszervezői pályázat

Szavazás eredménye
Igen

Nem

Tartózkodás
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0
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Készítette/Előterjesztette
Puskely Gergő Pál
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Tóth Ádám

Puskely Gergő
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ÉMK HK elnök
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