Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2020. október 5-én (hétfőn) tartott üléséről
Az ülés formája:
Az ülés kezdete:
Az ülés vége:
Az ülés helye:

jelenléti
17:25
19:55
Vásárhelyi Pál Kollégium, Nagyterem (1111 Budapest, Kruspér utca 2.)

Ülésvezető:
Emlékeztető vezető:

Zsótér Emese Vanda
Szűcs Angelika

elnök

Bátori Boglárka

EHK-delegált, Karima felelős, irodafelelős, Képítő felelős,
fegyelmi felelős
alelnök, PR felelős, Mentorgárda felelős, rendezvény felelős, fegyelmi
felelős
fegyelmi felelős
VVS felelős, fegyelmi felelős
Hallgatói Sport Bizottság delegáltja, fegyelmi felelős
Kollégiumi Bizottság vezető, fegyelmi felelős
Oktatási Bizottság vezető, fegyelmi felelős
alelnök, EHK-delegált, gazdasági referens, fegyelmi felelős
Rendezvényszervező Bizottság vezető

Az ülés résztvevői

szavazati joggal

Csete Balázs

tanácskozási joggal

Hadarics Réka
Kövér Fanni
Miski Gergő
Molnár Zsanett
Oltvári Sándor
Puskely Gergő Pál
Schwendtner Réka
Sinkó Zsanett
Szabó Dániel
Szűcs Angelika
Zsótér Emese
Papp Bendegúz

kimentését kérte

-

hiányzott
késett
vendégként

-

Szociális Bizottság vezető, fegyelmi felelős
Ösztöndíj Bizottság vezető, emlékeztető vezető
elnök
külügyi felelős

-

Zsótér Emese Vanda 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. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló
10. Felelősi beszámolók
11. Egyebek

1. Zsótér Emese Vanda és Puskely Gergő elnöki beszámolójában elhangzott:
1.1. Tájékoztatták a képviselet, hogy a Külső Közösségi és a HK ösztöndíj pályázati kiírásai 2020.
október 5-ei naptól hirdetve lehetnek.
1.2. Informálták a képviseletet, hogy 2020. október 7-én (szerdán) Kari Tanács ülés lesz.
1.3. Beszámoltak arról, hogy az elnökségnek elkészült a projekttáblája, illetve a képviselet részére is
folyamatban van a készítése.
1.4. Zsótér Emese Vanda elmondta, hogy a képviseletnek a beszámolók feltöltésére, minden
szombaton éjfélig lesz lehetőség.
1.5. Megkérték a bizottságokat, hogy szedjék össze a területüket érintő feladatokat, hogy a későbbiek
során felvezetésre kerülhessenek a projektlistában.
1.6. Elmondták, hogy frissítésre fog kerülni a képviselők adatait tartalmazó táblázat, így akiket érint,
töltsék fel a szükséges adatokat.
1.7. Zsótér Emese Vanda beszámolt arról, hogy csütörtökönként 16:00-tól 17:00-ig elnöki
fogadóórát fog tartani.
1.8. Zsótér Emese Vanda elmondta, hogy az irodában lévő számítógépek frissítése miatt fel fogja
keresni az illetéseket.
1.9. Informálták a képviseletet, hogy a továbbiakban mi lesz a különböző helyiségek kulcsainak
kézhezvételének a menete.
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1.10. Zsótér Emese Vanda tájékoztatta a képviseletet, hogy a napokban Stratégiai Bizottsági ülés
időpontjának meghatározásáról űrlapot fog készíteni.

2. Csete Balázs alelnöki beszámolójában tájékoztatta a képviseletet, hogy nem történt változás a
területen.
Molnár Zsanett alelnöki beszámolójában informálta a képviseletet, hogy nem történt változás a
területen.
Puskely Gergő alelnöki beszámolójában elmondta, hogy nem történt változás a területen.

3. Bátori Boglárka beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2020. október 1-ei ülésén
elhangzottakról.
Az
ülések
emlékeztetője
(http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok).

elérhető

az

EHK

honlapján

4. Puskely Gergő beszámolt a gazdaság területén történt változásokról:
4.1. Elmondta a képviseletnek, hogy igénylésekkel foglalkozott.
4.2. Tájékoztatta a képviseletet arról, hogy gazdasági témában egyeztetett Lukács Bálinttal és Kovács
Klementinával.

5. Oltvári Sándor beszámolt az oktatás területén történtekről:
5.1. Informálta a képviseletet arról, hogy megkapta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását.
5.2. Tájékoztatta a képviseletet, hogy a héten Belső Oktatási Bizottság ülést fog tartani, ahol
tudásátadás, illetve tudás felmérés várható.

6. Szabó Dániel beszámolt a szociális terület ügyeiről:
6.1. Elmondta, hogy megtörtént a hiányzó pályázatok dokumentációja.
6.2. Beszámolt arról, hogy Tóth Ádámmal a Szociális Bizottság értékelésével fognak foglalkozni.

7. Molnár Zsanett beszámolt a kollégiumi területen a történtekről:
7.1. Megkérte a fegyelmi felelősöket, hogy minél előbb küldjenek magukról képet, hogy
elkészülhessen mindenki számára a kártyája.
7.2. Informálta a képviseletet, hogy az állandó kártyák intézésével fog foglalkozni.
7.3. Tájékoztatta a képviseletet, hogy a kollégiumon belül az összes építőmérnöki hely feltöltésre
került.

8. Schwendtner Réka beszámolt a rendezvények területén történtekről:
8.1. Elmondta, hogy 2020. október 20-án megrendezésre kerül egy KvízEst program a hallgatók
részére.

9. Szűcs Angelika beszámolt az ösztöndíj területének ügyeiről:
9.1. Beszámolt, hogy elfogadásra kerültek a tanulmányi ösztöndíjak.
9.2. Tájékoztatta a képviseletet, hogy 2020. október 9-én egy bizottsági ülést fog tartani, ahol
átbeszélik a félév ütemezését, illetve a tanulmányi ösztöndíj osztását.

10. Felelősi beszámolók:
10.1. Csete Balázs elmondta, hogy a PR területén nem történt változás.
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10.2. Miski Gergő tájékoztatta a képviseletet, hogy a sport területén nem történt változás.
10.3. Papp Bendegúz elmondta, hogy a külügy területén nem történt változás.
10.4. Bátori Boglárka beszámolt a Karima területén történt változásokról:
10.4.1.

Elmondta, hogy megkapta a gólyaszámot, melyet a napokban korrektúrázni fog.

10.5. Bátori Boglárka elmondta, az iroda területén történt változásokat:
10.5.1.

Tájékoztatta a képviseletet, hogy irodai használati és takarítási rend várható.

10.6. Kövér Fanni tájékoztatta a képviseletet, hogy a VVS területén nem történt változás.
10.7. Csete Balázs informálta a képviseletet a mentorgárda területén történt változásokról:
10.7.1.

Beszámolt, hogy a tankörök 2 órás csapatépítő programokat fognak tartani a

Drönkben.
10.7.2.
10.7.3.

Tájékoztatta a képviseletet, hogy a Mentorgárdába 12 jelölt jelentkezett.
Informálta a képviseletet a Mentorgárda 2021. január 8-10 között megrendezésre

kerülő beszavazó hétvégéjéről.
10.8. Bátori Boglárka beszámolt arról, hogy a Képítő területén nem történt változás.

11. Egyebek
11.1. Csete Balázs ismertette a képviselettel a 2020-as Gólyatanács sorozat ütemezését, jövőbeli
terveit.
11.2. Szűcs Angelika elmondta, hogy várja a következő heti posztjavaslatokat a képviseleti Instagram
posztsorozathoz.
11.3. Puskely Gergő informálta a képviseletet a ruharendeléssel kapcsolatos információkról.
11.4. Puskely Gergő felkérte a Gólyatanács sorozat szervezőit, hogy írjanak össze egy listát az
elsőéveseknek szánt nyereményekről.
11.5. Bátori Boglárka megkérte a képviseletet, hogy szedjék össze az esetleges kérdéseiket Kotán
Attila felé, melyeket a csütörtöki ülés során tehetnek fel az EHK delegáltak.
11.6. Zsótér Emese Vanda hivatkozva a korábbi egyeztetésekre, előterjesztette azon javaslatot,
miszerint a hónapok óta tartó inaktivitás és funkcionális leállás miatt a képviselet szüntesse meg
a VPK Könyvtár működési engedélyét, ingóságát, körhelyiségét és öntevékeny feladatait ruházza
rá a Tanuló körre, melyet az ÉMK HK 13-0-0 arányban támogatott.

Előterjesztés

Szavazás eredménye
Igen

Nem

Tartózkodás

13

0

0

VPK Könyvtár
működési engedélyének

Készítette/Előterjesztette

Zsótér Emese Vanda

megszüntetése,
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ingóságainak,
körhelyiségének,
feladatainak átruházása a
Tanuló körre

Előterjesztések

A következő ülés tervezett időpontja: Budapest, 2020. október 5.

Szűcs Angelika

Zsótér Emese Vanda

emlékeztetővezető

ÉMK HK elnök
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