Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2020. szeptember 7-én (hétfőn) tartott üléséről
Az ülés formája:
Az ülés kezdete:
Az ülés vége:
Az ülés helye:

jelenléti
18:30
21:43
Vásárhelyi Pál Kollégium, HK tárgyaló (1111 Budapest, Kruspér utca 2. A épület 919)

Ülésvezető:
Emlékeztető vezető:

Puskely Gergő
Tóth Ádám

elnök

Az ülés résztvevői

szavazati joggal

tanácskozási joggal

kimentését kérte
hiányzott
késett
vendégként

Bátori Boglárka
EHK delegált, Képítő felelős, fegyelmi felelős
Csete Balázs
Gazdasági referens
Hadarics Réka
Öntevékeny köri felelős
Kindling Attila
Ösztöndíj bizottság vezető
Kovács Klementina
EHK delegált, sport referens
Kövér Fanni
Modori Márton
RB vezető, fegyelmi felelős
Molnár Zsanett
Alelnök, Kollégiumi bizottság vezető, iroda felelős, fegyelmi felelős
Oltvári Sándor
Oktatási bizottság vezető, fegyelmi felelős
Puskely Gergő Pál
Elnök, fegyelmi felelős
Tóth Ádám
Alelnök, Szociális bizottság vezető, emlékeztető vezető
Miski Gergő
PR felelős
Sinkó Zsanett
Szabó Dániel
VVS felelős
Szűcs Angelika
Karima felelős
Zsótér Emese
Külügyi felelős
Göllei Máté, Laczi Dániel, Schwendtner Réka, Petrik Krisztián, Vígh István

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. Vásárhelyi Napok főszervezői meghallgatás
2. Javaslat az Építőmérnöki Kar 2020/21-es tanévre vonatkozó kari ösztöndíjainak pályázati kiírásaira
vonatkozóan
3. Kollégiumi mentor pótpályázatra jelentkezők meghallgatása
4. Elnöki beszámoló
5. Alelnöki beszámoló
6. Egyetemi Hallgatói Képviselet beszámoló
7. Gazdasági referensi beszámoló
8. Bizottsági beszámolók:
8.1. Oktatási Bizottsági beszámoló
8.2. Szociális Bizottsági beszámoló
8.3. Kollégiumi Bizottsági beszámoló
8.4. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló
8.5. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló
9. Felelősi beszámolók
10. Egyebek

1. Vásárhelyi Napok főszervezői meghallgatás
1.1. Petrik Krisztián tájékoztatta a képviseletet a Váráshelyi Napok (VN) szervezésének
státuszáról, továbbá a rendezvény költségvetésének vázlatát mutatta be, valamint megvitatta
azokat a képviselettel.

2. Javaslat az Építőmérnöki Kar 2020/21-es tanévre vonatkozó kari ösztöndíjainak pályázati
kiírásaira vonatkozóan
2.1. Puskely Gergő előterjesztette az Építőmérnöki Kar 2020/21-es tanévre vonatkozó kari
ösztöndíjainak pályázati kiírásaira tett javaslatát. A képviselet 11 igen – 0 nem – 0 tartózkodom
szavazattal támogatta az előterjesztéseket.

3. Kollégiumi mentor pótpályázatra jelentkezők meghallgatása
3.1. Göllei Máté ismertette kollégiumi vezető mentor pótpályázatát, továbbá motivációit a pozíció
betöltését illetően.
3.2. Laczi Dániel ismertette kollégiumi mentor pótpályázatát, továbbá motivációit a pozíció
betöltését illetően.
3.3. Vígh István ismertette kollégiumi mentor pótpályázatát, továbbá motivációit a pozíció
betöltését illetően.

4. Puskely Gergő elnöki beszámolójában elhangzott:
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4.1. Tájékoztatta a képviseletet, hogy az EHK részére küldött kérdéscsomagra egyelőre nem kapott
választ.
4.2. Elmondta, hogy az Egyetem által szervezett kollégiumi lázmérésekhez szükséges eszközök
egyelőre nem biztosítottak, továbbá megkérte a képviselet tagjait, hogy vegyenek részt az ezzel
kapcsolatos munkálatokban.
4.3. Tájékoztatta a képviseletet a Színház- és Filmművészeti Egyetemet érintő jelenlegi helyzetről.
4.4. Beszámolt a távolléti oktatással összefüggésben kialakult állapotokról.
4.5. Megkérte a képviseletet, hogy akinek a holnapi nap folyamán az Egyetem K épületében lesz
tanórája, ellenőrizze az épület 3. emeletén levő termeket.
4.6. Megkérte Oltvári Sándort, hogy készítse el a távolléti oktattással kapcsolatos hallgatóknak szóló
kérdőívet.
4.7. Megkérte a képviseletet, hogy a Tisztújításhoz szükséges jelöléseiket mihamarabb nyújtsák be.
4.8. Tájékoztatta a képviseletet, hogy a koronavírussal fertőzött személyekkel érintkezett hallgatók
izolálására vonatkozó felsőbb utasítások kidolgozás alatt állnak.
4.9. Elmondta, hogy a Hallgatói Képviseleti hétvége szeptember 18-20-án lesz esedékes.
4.10. Beszámolt, hogy a kútbereki továbbképző hétvége szeptember 25-27-én lesz megtartva.
4.11. Érdeklődött, hogy a korábban Hallgatói Rendszerismeretek nevű tárgyat oktató hallgatók és volt
hallgatók által tartott továbbképzésekre tart-e igényt a képviselet. A képviselet támogatását
fejezte ki az ötlettel kapcsolatban.
4.12. Tájékoztatta a képviseletet, hogy 2020.09.09. 14:15-kor lesz esedékes Kari Tanács ülés.
4.13. Megkérte Szabó Dánielt, hogy egyeztessen a Képítő kör tagjaival a HK Tisztújítást követő
képviseleti fotózásokkal kapcsolatban.
4.14. Beszámolt, hogy a vírushelyzettel kapcsolatos hallgatói kérdések gyűjtésére szolgáló
levélfolyamot fog indítani.
4.15. Megkérte Kovács Klementinát, hogy tartson a képviselet számára Photoshop továbbképzést.
4.16. Elmondta, hogy a személyes teljesítményértékelések folytatására vonatkozó ráérést felmérő
táblázatot fog küldeni.

5. Molnár Zsanett alelnöki beszámolójában tájékoztatta a képviseletet, hogy nem történt változás a
területen.
Tóth Ádám alelnöki beszámolójában elmondta, hogy nem történt változás a területen.

6. Bátori Boglárka beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2020. szeptember 3-i ülésén
elhangzottakról.
Az
ülések
emlékeztetője
(http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok).
7. Csete Balázs gazdasági beszámolójában beszámolt:

elérhető

az

EHK

7.1. A MŰHAL igénylések kiszállítása folyamatban van.
7.2. Orbán Balázzsal egyeztetett a HK tábor elszámolásáról.

8. Bizottsági beszámolók:
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honlapján

8.1. Oltvári Sándor beszámolt az oktatás területén történtekről:
8.1.1. Elmondta, hogy Dr. Lovas Tamással egyeztetett a távoktatással kapcsolatban.
8.1.2. Beszámolt, hogy hallgatóknak szóló távoktatással kapcsolatos kérdőívet fog készíteni a
bizottsággal közösen.
8.1.3. Informálta a képviseletet, hogy az EHK új oktatási referense Szenka József.
8.2. Tóth Ádám beszámolt a szociális terület ügyeiről:
8.2.1. Beszámolt, hogy a szociális pályázatok online bírálását folyamatosan végzi a Szociális
Bizottság.
8.2.2. Elmondta, hogy a szociális pályázatok személyes bemutatásai aktívan zajlanak.
8.2.3. Tájékoztatta a képviseletet, hogy a hét folyamán ESZB ülésre fog sor kerülni.
8.2.4. Informálta a képviseletet, hogy szociális területtel kapcsolatos tudásátadást nyújtott Szabó
Dániel számára.
8.3. Molnár Zsanett beszámolt a kollégiumi területen a történtekről:
8.3.1. Elmondta, hogy a VPK lakók facebook csoportba történő jelentkezések menedzselése
hibásan zajlik.
8.3.2. Beszámolt, hogy nagyszámú hallgatói megkeresés érkezik hozzá kollégiumi ügyekkel
kapcsolatban.
8.4. Modori Márton beszámolt a rendezvények területén történtekről:
8.4.1. Elmondta, hogy teljesítésigazolások továbbításával foglalkozik a Rendezvényszervező
Bizottság (RB).
8.4.2. Beszámolt, hogy a VN szervezésével foglalkozott.
8.4.3. Informálta a képviseletet, hogy folyamatos a tudásátadás részéről Schwendtner Réka
számára.
8.4.4. Tájékoztatta a képviseletet, hogy az RB iroda rendjéről gondoskodott.
8.5. Kindling Attila beszámolt az ösztöndíj területén történtekről:
8.5.1. Elmondta, hogy dokumentáció készítésével foglalkozott.
8.5.2. Beszámolt, hogy az EHK új pályázati referense Bátori Boglárka.

9. Felelősi beszámolók:
9.1. Miski Gergő elmondta, hogy a PR felelősi pozíció továbbadását tervezi.
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 beszámolt a 2020.09.06-i KKB ülésen elhangzottakról.
9.7. Csete Balázs informálta a képviseletet, hogy a Mentorgárda területén nem történt változás.
9.8. Bátori Boglárka beszámolt, hogy a Képítő által továbbított, Gólyatáborban készült fényképek
ellenőrzése folyamatban van.
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9.9. Molnár Zsanett elmondta, hogy az iroda területén nem történt változás.

10. Egyebek
10.1. Bátori Boglárka érdeklődött, hogy a Szakmai- és Kulturális hét kulturális programjainak
megvalósítása továbbra is célszerű-e. A képviselet nem tartotta indokoltnak a kulturális
programok lebonyolítását a jelenlegi szabályozások által teremtett környezetben.
10.2. Bátori Boglárka érdeklődött, hogy a képviselet tagjai közül valaki szeretné-e vállalni az érettségi
felkészítő munkacsoport koordinálását.
10.3. Szűcs Angelika érdeklődött, hogy a képviselet szeretné-e folytatni a Tudtad-e? Instagram
posztsorozatot. A képviselet támogatta a hétindító posztsorozat folytatását.
10.4. Szűcs Angelika elmondta, hogy a képviseleti tagok személyes bemutatkozásait szeretné
összegyűjteni.
10.5. Szűcs Angelika megkérte a képviseletet, hogy véleményezzék az általa felküldött Gólyatanács
tematikát.
10.6. Szűcs Angelika beszámolt, hogy a Karima felelősi pozíció továbbadását tervezi.
10.7. Puskely Gergő elmondta, hogy a Sportnap rendezvény biztosan nem fog megrendezésre
kerülni.
10.8. Puskely Gergő megkérte a képviseletet, hogy gondolják át az EHK delegáltságra vonatkozó
ambícióikat.
10.9. Puskely Gergő megkérte a leköszönő képviselőket, hogy hallgatói képviselőhöz méltó módon
viselkedjenek az üléseken a mandátumuk hátralévő idejében.
10.10.

Puskely Gergő megkérte a képviseletet, hogy a jelenlegi passzív hozzáálláson

változtassanak a képviseleti feladatokat illetően.

Előterjesztések

Előterjesztés

Szavazás eredménye
Igen

Nem

Tartózkodás

11

0

0

Készítette/Előterjesztette

Javaslat az Építőmérnöki
Kar 2020/21-es tanévre
vonatkozó kari

Puskely Gergő

ösztöndíjainak pályázati
kiírásaira vonatkozóan
A következő ülés tervezett időpontja: -
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Budapest, 2020. szeptember 7.

Tóth Ádám

Puskely Gergő

emlékeztetővezető

ÉMK HK elnök
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