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Emlékeztető 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2020. október 12-én (hétfőn) tartott üléséről 

 

Az ülés formája:  jelenléti 

Az ülés kezdete:  18:37 

Az ülés vége:  22:30 

Az ülés helye:  Vásárhelyi Pál Kollégium, HK tárgyaló (1111 Budapest, Kruspér utca 2. A épület 919) 

 

Ülésvezető: Zsótér Emese Vanda elnök 

Emlékeztető vezető: Szűcs Angelika 

 

Az ülés résztvevői 

szavazati joggal Bátori Boglárka EHK-delegált, Karima felelős, irodafelelős, Képítő felelős,  

  fegyelmi felelős 

 Csete Balázs alelnök, PR felelős, Mentorgárda felelős, fegyelmi felelős 

 Hadarics Réka fegyelmi felelős   

 Kövér Fanni VVS felelős, fegyelmi felelős 

 Miski Gergő Hallgatói Sport Bizottság delegáltja, fegyelmi felelős  

 Molnár Zsanett Kollégiumi Bizottság vezető, fegyelmi felelős 

 Oltvári Sándor Oktatási Bizottság vezető, fegyelmi felelős 

 Puskely Gergő Pál alelnök, EHK-delegált, gazdasági referens, fegyelmi felelős 

 Schwendtner Réka Rendezvényszervező Bizottság vezető 

 Sinkó Zsanett 

 Szabó Dániel Szociális Bizottság vezető, fegyelmi felelős 

 Szűcs Angelika Ösztöndíj Bizottság vezető, emlékeztető vezető 

 Zsótér Emese elnök  

tanácskozási joggal Papp Bendegúz külügyi felelős 

  

kimentését kérte - 

  

  

hiányzott - 

késett  - 

vendégként Móczik Réka, Sárvári Tamás, Szabó Zoltán 

 
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. 
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Napirendi pontok: 

1. A Vásárhelyi Videó Stúdió meghallgatás 

2. Javaslat a Hallgatói Képviselet ösztöndíj eredményének júliusi időszakára vonatkozóan 

3. Javaslat a Hallgatói Képviselet ösztöndíj eredményének augusztusi időszakára vonatkozóan 

4. Javaslat a Hallgatói Képviselet ösztöndíj eredményének szeptemberi időszakára vonatkozóan 

5. Javaslat a Külső Közösségi ösztöndíj eredményének június-augusztusi időszakára vonatkozóan 

6. Javaslat a Külső Közösségi ösztöndíj eredményének szeptemberi időszakára vonatkozóan 

7. Javaslat a Rendezvényszervező Bizottság utánpótlására szóló kiírására 

8. Javaslat a Hallgatói Önkormányzat kitüntetéseire 

9. Elnöki beszámoló 

10. Alelnöki beszámoló 

11.  Egyetemi Hallgatói Képviselet beszámoló  

12. Gazdasági referensi beszámoló  

13. Oktatási Bizottsági beszámoló  

14. Szociális Bizottsági beszámoló 

15. Kollégiumi Bizottsági beszámoló 

16. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 

17. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 

18. Felelősi beszámolók 

19. Egyebek 

 

1. A Vásárhelyi Videó Stúdió meghallgatás 

1.1. Sárvári Tamás felvezette a képviseletnek a Vásárhelyi Videó Stúdió (VVS) jövőbeli terveit: 

szeretnék bemutatni a Hallgatói Képviseletet a hallgatók felé, illetve a középiskolásnak 

szeretnének bemutatkozó videót készíteni Karunkról. 

2. Javaslat a Hallgatói Képviselet ösztöndíj eredményének júliusi időszakára vonatkozóan 

2.1. Zsótér Emese előterjesztette a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 2020/21-es tanév júliusi 

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 13 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta az 

értékelésre tett javaslatot. A képviselet 13 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta a 
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pályázathoz tartozó minimum ponthatárt, a minimum ponthoz tartozó összeget, továbbá a 

pályázathoz tartozó egy pontra jutó összeget. 

3. Javaslat a Hallgatói Képviselet ösztöndíj eredményének augusztusi időszakára vonatkozóan 

3.1. Zsótér Emese előterjesztette a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 2020/21-es tanév 

augusztusi 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 13 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta az 

értékelésre tett javaslatot. A képviselet 10 igen – 1 nem – 2 tartózkodom szavazattal elfogadta a 

pályázathoz tartozó minimum ponthatárt, a minimum ponthoz tartozó összeget, továbbá a 

pályázathoz tartozó egy pontra jutó összeget. 

4. Javaslat a Hallgatói Képviselet ösztöndíj eredményének szeptemberi időszakára vonatkozóan 

4.1. Zsótér Emese előterjesztette a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 2020/21-es tanév 

szeptemberi 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 13 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta az 

értékelésre tett javaslatot. A képviselet 13 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta a 

pályázathoz tartozó minimum ponthatárt, a minimum ponthoz tartozó összeget, továbbá a 

pályázathoz tartozó egy pontra jutó összeget. 

5. Javaslat a Külső Közösségi ösztöndíj eredményének június-augusztusi időszakára 

vonatkozóan 

5.1. Zsótér Emese előterjesztette a Külső Közösségiösztöndíj pályázat 2020. június-augusztusi 

időszakára 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 13 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta az 

értékelésre tett javaslatot, a minimum ponthatárt, a minimum ponthatárhoz tartozó összeget, 

illetve az egy pontra jutó összeget. 

6. Javaslat a Külső Közösségi ösztöndíj eredményének szeptemberi időszakára vonatkozóan 

6.1. Zsótér Emese előterjesztette a Külső Közösségiösztöndíj pályázat 2020. szeptemberi 

időszakára 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 13 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta az 

értékelésre tett javaslatot, a minimum ponthatárt, a minimum ponthatárhoz tartozó összeget, 

illetve az egy pontra jutó összeget. 

7. Javaslat a Rendezvényszervező Bizottság utánpótlására szóló kiírására 
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7.1. Schwendtner Réka előterjesztette a Rendezvényszervező Bizottság utánpótlására szóló kiírásra 

tett javaslatát. A képviseletet egyhangúlag, 13 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal 

támogatta az előterjesztést. 

8. Javaslat a Hallgatói Önkormányzat kitüntetéseire 

8.1. Zsótér Emese előterjesztette a Hallgatói Önkormányzat kitüntetéseire tett javaslatait. A 

képviselet megvitatta a beérkezett javaslatokat, majd egyhangúlag, 13 igen – 0 nem – 0 

tartózkodom szavazattal támogatta. 

9. Zsótér Emese Vanda elnöki beszámolójában elhangzott: 

9.1. Tájékoztatta a képviseletet, a tervezett Drönk nyitásával kapcsolatban. A képviselet megvitatta 

meglátásait a csütörtöki és pénteki napon történő nyitásaival kapcsolatban.  

9.2. Beszámolt, hogy levelezőlisták frissítésével foglalkozott és mindenki felvételre került az adott 

listára. 

9.3. Elmondta, hogy Suhajda Richárddal egyeztetett a levelezőlisták, és a képviselők levelező 

fiókjainak problémájával kapcsolatban.  

9.4. Megkérte a bizottságvezetőket, hogy számoljanak be az előző heti bizottsági üléseken elhangzott 

projektekről.  

9.5. Tájékoztatta a képviseletet, hogy kiírta a teljesítményértékelési és a stratégiai bizottság ülés 

időpontját. 

9.6. Informálta a képviseletet, hogy minden hivatalos levelet elküldött az illetékeseknek a 

Tisztújítással kapcsolatban. 

9.7. Beszámolt arról, hogy az EHK-delegáltak segítségével az EHK elnökségének értékelésétt 

készítették el, valamint projekttervekre tettek javaslatot. 

9.8. Elmondta, hogy 2020. október 7-én Kari Tanács ülésen vett részt. 

10. Csete Balázs és Puskely Gergő alelnöki beszámolójában elhangzott: 

10.1. Csete Balázs beszámolójában tájékoztatta a képviseletet, hogy Zsótér Emesét segítette a 

hivatalos levelek megírásában, és egyeztetett az érdeklődőkkel a jövőbeli elképzelésekkel 

kapcsolatban. 

10.2. Puskely Gergő beszámolójában elmondta, hogy több hallgató is felkereste öntevékeny kör 

létrehozása ügyében.  

10.3. Puskely Gergő megkérte a képviseletet, hogy küldjék el az aktuális projekt ötleteiket, mely a 

későbbi projekttáblához szükségesek. 

11. Puskely Gergő beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2020. október 8-ai ülésén 

elhangzottakról. Az ülések emlékeztetője elérhető az EHK honlapján 

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

12. Puskely Gergő beszámolt a gazdaság területén történt változásokról: 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok
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12.1. Informálta a képviseletet, hogy 3 helyről érdeklődött promóciós termékek beszerzése miatt. 

12.2. Beszámolt róla, hogy igénylések készítésével foglalkozott és nyomtatást igényelt. 

13. Oltvári Sándor beszámolt az oktatás területén történtekről: 

13.1. Elmondta, hogy csütörtökön oktatási fogadóórát tartott. 

13.2. Beszámolt, hogy 2020. október 9-én (pénteken) Belső Oktatási Bizottság ülést tartott, ahol 

felosztották a bizottsági tagok a tanszéki összeköttetéseket egymás között, és átbeszélték az 

aktuális projekteket.  

13.3. Informálta a képviseletet, hogy a közeljövőben OHV értékelésekkel készül foglalkozni.  

13.4. Tájékoztatta a képviseletet, hogy új Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítás érkezett, illetve 

megkapta az ETB ülés emlékeztetőjét.   

14. Szabó Dániel beszámolt a szociális terület ügyeiről: 

14.1. Tájékoztatta a képviseletet, hogy a bírálói értékelésre vonatkozó, valamint azönköltség 

csökkentésre vonatkozópályázatok leadásra kerültek.  

14.2. Informálta a képviseletet, hogy 2020. október 9-én bizottsági ülést tartott, ahol átbeszélték a 

jövőbeli terveket, projekteket.  

15. Molnár Zsanett beszámolt a kollégiumi területen a történtekről: 

15.1. Elmondta, hogy hallgatói megkeresésekkel foglalkozott. 

16. Schwendtner Réka beszámolt a rendezvények területén történtekről: 

16.1. Elmondta, hogy a Rendezvényszervező Bizottság 2020. október 20-án Kvíz Estet rendez a 

hallgatók számára.  

17. Szűcs Angelika beszámolt az ösztöndíj területének ügyeiről: 

17.1. Informálta a képviseletet, hogy a honlap Ösztöndíj részének megújításával foglalkozott. 

17.2. Elmondta, hogy 2020. október 9-én bizottsági ülést tartott, ahol átbeszélték a félév ütemezését, 

illetve újraosztották a tanulmányi ösztöndíjakat.  

18. Felelősi beszámolók: 

18.1. Bátori Boglárka elmondta az ÉMK HK irodájával kapcsolatos  változásokat: 

18.1.1. Informálta a képviseletet, hogy elkészült az új Irodarend, melyben megtalálják a 

beosztásokat és az alapvető információkat. 

18.2. Csete Balázs beszámolt a Mentorgárda területén történt változásokról: 

18.2.1. Elmondta, hogy közös megállapodás alapján nem tartják meg az elsőéveseknek szánt 

programokat, viszont rendeznek a kollégiumban egy kincskereső játékot számukra.  

18.2.2. Beszámolt arról, hogy a mentorok megírták a Mentorgárda pót zárthelyi dolgozatát. 

18.3. Csete Balázs beszámolt a PR területén történt változásokról: 

18.3.1. Elmondta, hogy felküldött levelezőlistára a PR munkacsoport számára egy jövőképpel 

kapcsolatos vélemény kifejtést. 

19. Egyebek 
19.1. Puskely Gergő megkérte a képviseletet, hogy töltsék rendszeresen a képviseleti beszámolókat.  
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19.2. Szűcs Angelika elmondta, hogy várja a következő heti posztjavaslatokat a képviseleti Instagram 

posztsorozathoz. 

19.3. Csete Balázs elmondta, hogy Dr. Farkas-Karay Gyöngyivel egyeztetett a jelenléti 
Gólyatanács sorozattal kapcsolatban. 
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Előterjesztések  

Előterjesztés 
Szavazás eredménye 

Készítette/Előterjesztette 
Igen Nem Tartózkodás 

Javaslat a Hallgatói 
Képviselet ösztöndíj 
eredményének júliusi 
időszakára vonatkozóan 

13 0 0 Zsótér Emese 

Javaslat a Hallgatói 
Képviselet ösztöndíj 
eredményének augusztusi 
időszakára vonatkozóan 

13 0 0 Zsótér Emese 

Javaslat a Hallgatói 
Képviselet ösztöndíj 
eredményének 
szeptemberi időszakára 
vonatkozóan 

13 0 0 Zsótér Emese 

Javaslat a Külső 
Közösségi ösztöndíj 
eredményének június-
augusztusi időszakára 
vonatkozóan 

13 0 0 Zsótér Emese 

Javaslat a Külső 
Közösségi ösztöndíj 
eredményének 
szeptemberi időszakára 
vonatkozóan 

13 0 0 Zsótér Emese 

Javaslat a 
Rendezvényszervező 
Bizottság utánpótlására 
szóló kiírására 

13 0 0 Schwendtner Réka 

Javaslat a Hallgatói 
Önkormányzat 
kitüntetéseire 

13 0 0 Zsótér Emese 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 
Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

A következő ülés tervezett időpontja: - 
Budapest, 2020. október 12. 

 

  

Szűcs Angelika Zsótér Emese Vanda 

emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 


