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Emlékeztető 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2020. november 16-án (hétfőn) tartott üléséről 

 

Az ülés formája:  jelenléti 

Az ülés kezdete:  18:30 

Az ülés vége:  19:35 

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, rendezvényfelelős, Mentorgárda felelős, fegyelmi 
felelős 

 Hadarics Réka fegyelmi felelős   

 Kövér Fanni VVS felelős, fegyelmi felelős 

 Miski Gergő Hallgatói Sport Bizottság delegáltja, fegyelmi felelős  

 Molnár Zsanett Vivien 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 Vanda elnök  

tanácskozási joggal Papp Bendegúz külügyi felelős 

  

kimentését kérte - 

  

  

hiányzott - 

késett  - 

vendégként 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. Javaslat a Közösségi ösztöndíj eredményének 2020.01.23. – 2020.06.30. időszakára vonatkozóan 

2. Javaslat a Kari BME ösztöndíj eredményének 2020.01.23. – 2020.06.17. időszakára vonatkozóan 

3. Javaslat a Hangadó ösztöndíj eredményének 2019.10.21. – 2020.10.20. időszakára vonatkozóan 

4. Elnöki beszámoló 

5. Alelnöki beszámoló 

6.  Egyetemi Hallgatói Képviselet beszámoló  

7. Oktatási Bizottsági beszámoló  

8. Szociális Bizottsági beszámoló 

9. Kollégiumi Bizottsági beszámoló 

10. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 

11. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 

12. Gazdasági referensi beszámoló  

13. Felelősi beszámolók 

14. Egyebek 

 

1. Javaslat a Közösségi ösztöndíj eredményének 2020.01.23. – 2020.06.30. időszakára 

vonatkozóan 

1.1. Zsótér Emese Vanda előterjesztette a Közösségi ösztöndíj pályázat végleges eredményére a 

2020/2021-es tanév őszi időszakára vonatkozó javaslatát, a pályázathoz tartozó minimum 

ponthatárt, amelyet 0 pontban határozott meg, a minimum ponthoz tartozó összeget, melyet 

10.000 Ft-ban állapított meg, továbbá a pályázathoz tartozó egy pontra jutó összeget, amelyet 

2000 Ft-ban határozott meg. A képviselet 13 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta 

az értékelésre tett javaslatot, a minimum ponthatárt, a minimum ponthoz tartozó összeget, 

továbbá a pályázathoz tartozó egy pontra jutó összeget. 

2. Javaslat a Kari BME ösztöndíj eredményének 2020.01.23. – 2020.06.17. időszakára 

vonatkozóan 

2.1. Zsótér Emese Vanda előterjesztette a Kari BME ösztöndíj pályázat végleges eredményére a 

2020/2021-es tanév őszi időszakára vonatkozó javaslatát, a pályázathoz tartozó minimum 

ponthatárt, amelyet 15 pontban határozott meg, a minimum ponthoz tartozó összeget, melyet 

14.000 Ft-ban állapított meg, továbbá a pályázathoz tartozó egy pontra jutó összeget, amelyet 

1.100 Ft-ban határozott meg. A képviselet 13 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta 

az értékelésre tett javaslatot, a minimum ponthatárt, a minimum ponthoz tartozó összeget, 

továbbá a pályázathoz tartozó egy pontra jutó összeget. 

3. Javaslat a Hangadó ösztöndíj eredményének 2019.10.21. – 2020.10.20. időszakára vonatkozóan 

3.1. Zsótér Emese Vanda előterjesztette a Hangadó ösztöndíj pályázat végleges eredményére a 

2020/2021-es tanév őszi időszakára vonatkozó javaslatát, a pályázathoz tartozó minimum 
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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 800 Ft-

ban határozott meg. A képviselet 13 igen – 0 nem – 0 tartózkodom szavazattal elfogadta az 

értékelésre tett javaslatot, a minimum ponthatárt, a minimum ponthoz tartozó összeget, továbbá 

a pályázathoz tartozó egy pontra jutó összeget. 

4. Zsótér Emese Vanda elnöki beszámolójában elhangzott: 

4.1. Megkérte a képviselet tagjait, hogy a jövőben jobban aktivizálják a képviseletben végzett 

tevékenységeiket.  

5. Csete Balázs és Puskely Gergő Pál alelnöki beszámolójában elhangzott: 
5.1. Csete Balázs alelnöki beszámolójában tájékoztatta a képviseletet, hogy nem történt változás a 

területen. 
5.2. Puskely Gergő Pál beszámolójában elmondta:  

5.2.1. Informálta a képviseletet, hogy a továbbiakban az EHK által HÖK ASZ témában tartott 
Stratégiai Bizottsági ülés meghívottja minden kari elnök is.  

5.2.2. Elmondta, hogy szükséges lenne tartani a közeljövőben egy Stratégiai Bizottsági ülést, ahol 
a képviselet át tudja beszélni a rektorválasztás kérdéskörét. 

5.2.3. Kérte a képviselet tagjait, hogy PR területén álljanaknaprakészen, hiszen jelenleg ott tud a 
képviselet a legtöbbet segíteni a hallgatóknak. 

5.2.4. Felvetette, hogy szükséges lehet a tavaszi félévhez hasonlóan hallgatói tájékoztatók tartására 
Dr. Lovas Tamással.  

6. Puskely Gergő Pál beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2020. november 12-ei ülésén 

elhangzottakról. Az ülések emlékeztetője elérhető az EHK honlapján 

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

7. Oltvári Sándor beszámolt az oktatás területén történtekről: 

7.1. Elmondta, hogy rendkívüli Külső Oktatási Bizottság ülés és Belső Oktatási Bizottsági ülés volt 

2020. november 13-án (pénteken), ahol átbeszélték az oktatás területével kapcsolatosan kialakult 

helyzetet. 

8. Szabó Dániel beszámolt a szociális terület ügyeiről: 

8.1. Elmondta, hogy szeretne PR stratégiát kialakítani a rendkívüli szociális pályázatok fontossága 

miatt.  

8.2. Tájékoztatta a képviseletet, hogy a szociális területen kiosztott projektek a vírushelyzetre való 

tekintettel új időpontok keretein belül fognak elkészülni.  

9. Molnár Zsanett Vivien beszámolt a kollégiumi területen történtekről: 

9.1. Elmondta, hogy Göllei Mátéval és a gondnoksággal egyeztetett több alkalommal a kollégiumi 

kiköltözéssel kapcsolatban.  

9.2. Beszámolt, hogy tavaszi féléves kollégiumi férőhelyosztás ütemezésének véleményezésével 

foglalkozott.  

10. Schwendtner Réka elmondta, hogy a rendezvények területén nem törtét változás. 

11. Szűcs Angelika beszámolt az ösztöndíj területének ügyeiről: 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok
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11.1. Elmondta, hogy pályázati dokumentáció hiánypótlással foglalkozott 2020. december 9-ei 

kifizetési időpontra.  

11.2. Tájékoztatta a képviseletet, hogy a bizottság Hangadó- és Kari BME ösztöndíj bírálásával 

foglalkozott.  

11.3. Beszámolt, hogy a tanulmányi ösztöndíj korrekciós kifizetési listáját készítette el. 

12. Puskely Gergő Pál beszámolt a gazdaság területén történt változásokról: 

12.1. Elmondta, hogy 2020. november 15-én Stratégiai Bizottsági ülést tartott a gazdasági aktualitások 

átbeszélésével kapcsolatban.  

12.2. Beszámolt, hogy eszközbeszerzésekkel foglalkozott. 

12.3. Ismertette, hogy a kar informatikai beszerzését intézte el. 

12.4. Elmondta, hogy a képviselet 2021-es évi költéseiről kellett tervezetet készítenie. 

13. Felelősi beszámolók: 

13.1. Csete Balázs elmondta, hogy a PR területén nem történt változás. 

13.2. Miski Gergő tájékoztatta a képviseletet, hogy a sport területén nem történt változás. 

13.3. Papp Bendegúz elmondta, hogy a külügy területén nem történt változás. 

13.4. Bátori Boglárka beszámolt róla, hogy a Karima területén nem történt változás. 

13.5. Kövér Fanni tájékoztatta a képviseletet a VVS területén történt változásról: 

13.5.1. Elmondta, hogy a kör készített egy nyíltnapos előadást a középiskolások számára. 

13.6. Hadarics Réka elmondta, hogy az öntevékeny körök területén nem történt változás. 

13.7. Csete Balázs informálta a képviseletet, hogy a Mentorgárda területén nem történt változás. 

13.8. Bátori Boglárka beszámolt arról, hogy a Képítő területén nem történt változás. 

13.9. Bátori Boglárka elmondta, hogy az iroda területén nem történt változás. 

 

14. Egyebek 

14.1. Bátori Boglárka tájékoztatta a képviseletet az EHK személyi változásával kapcsolatban.  

14.2. Szűcs Angelika megkérte a képviseletet, hogy a jövőben aktívabban foglalkozzanak az ülések 

emlékeztetőjének korrektúrázásával.  

14.3. Schwendtner Réka megkérte a képviseletet, hogy a közeljövőben egy Stratégiai Bizottsági ülés 

keretein belül beszéljék át a Gólyatábor körüli kérdéseket. 

 

 

Előterjesztések 
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Budapest, 2020. november 16. 

 

  

Szűcs Angelika Zsótér Emese Vanda 

emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 

Előterjesztés 
Szavazás eredménye Készítette/Előterjesztette 

Igen Nem Tartózkodás 

Javaslat a Közösségi 

ösztöndíj 

eredményének 

2020.01.23. – 

2020.06.30. 

időszakára 

vonatkozóan 

13 0 0 Zsótér Emese Vanda 

Javaslat a Kari BME 

ösztöndíj 

eredményének 

2020.01.23. – 

2020.06.17. 

időszakára 

vonatkozóan 

13 0 0 Zsótér Emese Vanda 

Javaslat a Hangadó 

ösztöndíj 

eredményének 

2019.10.21. – 

2020.10.20. 

időszakára 

vonatkozóan 

13 0 0 Zsótér Emese Vanda 

A következő ülés tervezett időpontja: - 


