Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2018. április 16-án (hétfőn) tartott üléséről
Az ülés kezdete: 19:00
Az ülés vége: 21:40
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Gődér Vivien, Kovács Klementina, Pásztor Nikolett, Szabó
Krisztina, Vígh István
Kimentését kérte: Katona Rebeka
Hiányzott: Braun Gergő
Késett: R. Nagy Tibor
Tanácskozási jogú tagok: Vendég: Gődér Vivien kérte, hogy az ÉMK HK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói
jogviszonnyal a BME Építőmérnöki Karán.
Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a BME
Építőmérnöki Karán

1. Elnöki beszámoló
1.1. Gődér Vivien beszámolt, hogy elkészítette a Hallgatói Képviseleti ösztöndíj, és a Külső Közösségi
ösztöndíj dokumentációit.
1.2. Gődér Vivien tájékoztatta a HK tagjait, hogy a Gólyatábor szervezői pályázat véglegesítve lett és
már a honlapon is megtekinthető. Ezzel kapcsolatban felvetődött az elbíráló bizottság
összetételének meghatározása, ami Természettudományi Kar Hallgatói Képviselettel egyeztetve
kerül meghatározásra.
1.3. Gődér Vivien elmondta, hogy a Kari Tudományos Bizottság ülésére 2018. 04. 23-án (hétfőn) kerül
sor, melyre elkíséri a tanács új tagját, Pásztor Nikolettet.
1.4. Gődér Vivien tájékoztatta a HK tagjait, hogy az idei Kari állófogadás időpontja már kijelölésre
került és kérte az RB-t, hogy kezdje meg az ezzel kapcsolatos előkészületeket.
1.5. Gődér Vivien felhívta a HK tagjainak a figyelmét, hogy a levelező listára be fogja küldeni a
Projektlistát. Kérte a HK tagjait, hogy itt vezessék az aktuális bizottsági és saját projekteket.
1.6. Gődér Vivien elmondta, hogy a Kari Tábor időpontjában nem történt változás, augusztus első
hétvégéjén (2018.08.03-2018.08.05.) kerül megrendezésre az esemény.
1.7. Gődér Vivien beszámolt, hogy a még várja az Öntevékeny köri taglisták kitöltését, hogy
továbbíthassa azt az EHK felé.
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1.8. Gődér Vivien elmondta, hogy a Könyvtár és a VPKnet körvezetői köri SZMSZ módosítással
keresték meg, Gődér Vivien ezzel kapcsolatban felhozta, hogy az összes köri SZMSZ-t meg kell
a későbbiekben újítani.
1.9. Gődér Vivien beszámolt, hogy a hét folyamán portai dokumentumokat frissített, kollégiumi
teremigényléseket írt alá.
1.10. Gődér Vivien elmondta, az elmúlt hét folyamán a hivatalos e-mail címeink tárhely megtelt, emiatt
a képviselőkhöz nem érkezett be minden e-mail. A problémával kapcsolatban egyeztetett Paulik
Dániellel és azóta már megoldásra került.
1.11. Gődér Vivien tájékoztatta a HK tagjait, hogy a honlapon lévő Határozattárat rendszerezni kell.
Kovács Klementina vállalta a feladatot.
1.12. Gődér Vivien felhívta a HK tagjai figyelmét arra, hogy a Katona Dorothy posztjai megüresedtek
(Pályázati Bizottság vezető, Oktatási Bizottság tag). A következő ülésen lesz róla szó, hogy kire
lesznek bízva ezek a feladatok.

2. Egyetemi Hallgatói Képviseleti beszámoló
2.1. R. Nagy Tibor beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2018. április 12-i ülésén történtekről.
Az ülés emlékeztetője elérhető az EHK honlapján.

3. Gazdasági referensi beszámoló
3.1. Kovács Klementina beszámolt, hogy Vígh Istvánnal múlt héten a VN jegyértékesítéséével
foglalkoztak.
3.2. Kovács Klementina elmondta, hogy a köri eszközigénylő pályázatok beszerzésével foglalkozott,
mellyel kapcsolatban több kör is kapott e-mailt, hogy a HK irodában átvehetik a beszerzett
eszközöket. Ezzel kapcsolatban felmerült, hogy a VVS az első elbírálásnál nem kapott semmilyen
eszközt, viszont jelenleg elektronikai eszközök beszerzésére is van lehetőség. Gődér Vivien
elmondta, hogy szerinte ennek nincs akadálya, ha reális keretek között marad a költségvetés.
3.3. Kovács Klementina elmondta, hogy várhatóan április 18-án meg fognak érkezni a bútorbeszerzés
során rendelt székek, mellyel kapcsolatban a Vígh Istvánt fogják keresni a kiszállítók. Gődér
Vivien elmondta, hogy szerinte a székeket a GB irodában kellene tárolni, amíg az irodában
rendetlenség van.
3.4. Kovács Klementina beszámolt, hogy az új irodai számítógép 168 000 Ft-ba kerülne, mely
megrendelése a HSZI-n keresztül fog zajlani, továbbá felvette, hogy szükséges lenne egereket és
billentyűzeteket is beszerezni, mivel a jelenleg használtak nagyon rossz állapotban vannak.
3.5. R. Nagy Tibor elmondta, hogy úgy tudja a MŰHASZ zárással Vidák Miklós fog a továbbiakban
foglalkozni.

4. Oktatási Bizottsági beszámoló
4.1. Gődér Vivien elmondta, hogy az elmúlt időszakban Katona Rebeka a Tárgygráf törzstárgyakat
érintő részeivel foglalkozott.
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4.2. Gődér Vivien tájékoztatta a HK tagjait, hogy Katona Rebeka frissítette a honlapon a tanszéki
összekötők listáját.
4.3. Pásztor Nikolett megkérdezte, mint új Oktatási Bizottság Tag, hogy mikor kerül sor a tanszéki
összekötők bemutatására a tanszékeken

5. Kollégiumi Bizottsági beszámoló
5.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy a Vásárhelyi Napok során kiadott háromnapos vendégkártyák
kiadásával problémák merültek fel, mellyel kapcsolatban Bábel Zoltánnal és Mathey Gézával
egyeztetett.
5.2. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a Vásárhelyi Napok alatt szerdán (2018.04.11.) megrendezésre
kerülő esti rendezvényen füstgépet szerettek volna használni a szervezők, de mivel a főszervező
(Károlyi Roland) nem adta le időben Hubay Mátyásnak a tűzjelzők lekapcsolására vonatkozó
igényt időben, ezért pénteken lett alkalmazva az eszköz.
5.3. Szabó Krisztina elmondta, hogy az előző héten tartott Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen nem
tudott részt venni, és maga helyett sem tudott senkit sem küldeni.
5.4. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a Gondnokság megkereste, hogy a portások nem minden
esetben tudják kezelni a beérkező leveleket, mivel sok olyan levél is érkezik, melynek tulajdonosa
már nem lakik a kollégiumban, ezért excel táblázatot kértek az itt lakók névsoráról.
5.5. Szabó Krisztina hogy az új Kollégiumi Bizottság tagoknak már folyamatban van a fegyelmi felelős
kártyájuknak az elkészülése és Mónus Péter fog nekik fegyelmi felelős oktatást tartani.

6. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló
6.1. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a Vásárhelyi Napokkal kapcsolatos szerződések folyamatosan
éreznek be.
6.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy a következő időszakban a Gólyatáborral kapcsolatos feladatokkal
szeretnének foglalkozni, elkezdik keresni a szponzorokat.

7. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló
7.1. Gődér Vivien tájékoztatta a HK tagjait, hogy a Külső Közösségi pályázat eredménye feltöltésre
került a honlapra, melyet megköszönt Kovács Klementinának.
7.2. Gődér Vivien megkérte Kovács Klementinát, hogy a honlapra kerüljenek ki a Tanulmányi
ösztöndíj felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatos tudnivalók.

8. Szociális Bizottsági beszámoló
8.1. Boldizsár Nóra elmondta hogy, Külső Szociális Bizottság ülésen vett részt, ahol az elmúlt
időszakban beérkezett Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatokról, a szociális pályázatok
bírálásával kapcsolatos visszajelző kérdőívről, a szakmai gyakorlati ösztöndíjról, a Hallgatói
Jogorvoslati Bizottság által első fokra visszautalt szociális pályázatokkal kapcsolatos kérelmekről
és a kollégiumi felvételi során bevezetendő távolság pontokról volt szó.
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9.1. Kovács Klementina elmondta, hogy részt vett egy EHK által szervezett PR megbeszélésen, ahol
a BMEApp-ról, az EHK és a MISZISZ gólyatábori megjelenéséről, a Műegyetemi Sajtóklub
aktuális projektjeiről és az átalakuló MISZISZ kari kapcsolattartó rendszerről volt szó.
9.2. Gődér Vivien megkérte Boldizsár Nórát, Pásztor Nikolettet és távollétében Katona Rebekát,
hogy vizsgálják felül és aktualizálják a honlapon az elsőéveseknek szóló részt.
9.3. Kovács Klementina elmondta, hogy Katona Rebekát és Szabó Krisztinát emailben fogja
keresni a honlap felülvizsgálattal kapcsolatban
Budapest, 2018. április 16.
Következő ülés: 2018. április 23. 19:00
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