Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2018. április 23-án (hétfőn) tartott üléséről
Az ülés kezdete: 19:00
Az ülés vége: 22:43
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Braun Gergő, Gődér Vivien, Katona Rebeka, Kovács
Klementina, Pásztor Nikolett, R. Nagy Tibor, Szabó Krisztina
Kimentését kérte: Vígh István
Hiányzott:
Késett:
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. Megérkezett Joó Attila gazdasági dékán helyettes. Gődér Vivien üdvözölte őt.
1.1. Ismertette a HK tagjaival az Építőmérnöki kar 2017-es költségvetésének zárását, a gazdálkodási
szabályzatot és 2018-as év tervezett költségvetését.

Joó Attila távozott.

2. Elnöki beszámoló
2.1. Gődér Vivien beszámolt, kedden (2018.04.17.) a Szakkollégiummal való megbeszélésen vett
részt Szabó Krisztinával együtt, ahol szó volt a Mid-time meeting rendezvényről, melyet a
Szakkollégium fog megszervezni, valamint a Zielinski Szilárd konferenciáról, a Szakmai hétről, a
Szakkollégium tagjainak az kollégiumi elszállásolásáról, az esetleges körhelyiség cseréről a
Mentorgárdával és Szakkollégium öntevékeny köri besorolásának módosításáról.
2.2. Gődér Vivien elmondta, az Dékáni Tanácson vett részt, melyen szó volt a 2018.04.26-án sorra
kerülő Kari Tanács napirendi pontjaról, az ünnepi Kari Tanács időpontjáról, mely 2018.06.06-án
kerül megrendezésre, valamint a rendkívüli Kari Tanácsról, mely 2018.06.27-én kerül
megrendezésre.
2.3. Gődér Vivien elmondta, hogy az összes körtől beérkezett a taglista és köri SZMSZ, melyet
határidőre leadott az EHK-nak.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508
emkhk.bme.hu

2.4. Gődér Vivien tájékoztatta a HK tagjait, hogy Pozsár Béla a Vásárhelyi Videó Stúdió új
körvezetője és Medgyesi Tibor a DSK új körvezetője, még nem voltak bemutatkozni a
Képviseletnél, amit a jövőben pótolni kell.
2.5. Gődér Vivien elmondta, hogy a köri SZMSZ-ekben sok módosításra lenne szükség, ezért azt a
javaslatot tette, hogy a Kollégiumi Bizottság készítsen egy minta SZMSZ-t, mely alapján
könnyebben elkészíthető lenne minden kör szabályzata.
2.6. Gődér Vivien beszámolt, hogy megkeresés érkezett az EHK részéről egy GDPR
adatszolgáltatással kapcsolatos feladattal kapcsolatban, melynek elvégzését elvállalta.
2.7. Gődér Vivien elmondta, hogy a HSZI-től a tavaszi pályázatokat még nem küldték vissza a jogi
megfelelőség vizsgálatról, így azok még mindig nem kerülhetnek kiírásra.
2.8. Gődér Vivien beszámolt, hogy az elmúlt időszakban Fegyelmi tárgyaláson vett részt, továbbá
hozzátette, hogy a jövő héten újabb tárgyaláson kell részt vennie.
2.9. Gődér Vivien elmondta, hogy az elmúlt időszakban Gólyatábor megbeszélésen vett részt.
2.10. Gődér Vivien tájékoztatta a HK tagjait, hogy csütörtökön (2018.04.26.) kerül megrendezésre a
Gólyatábor szervezők meghallgatása.
2.11. Gődér Vivien beszámolt, hogy Szolnoki Roxánával egyeztetett a Karimában megjelenő
hirdetésekről.

3. Egyetemi Hallgatói Képviseleti beszámoló
3.1. R. Nagy Tibor beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2018. április 19-i ülésén
történtekről. Az ülés emlékeztetője elérhető az EHK honlapján.

4. Gazdasági referensi beszámoló
4.1. Kovács Klementina elmondta, hogy az EHK által szervezett gazdasági oktatáson vett részt.
4.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy megbeszélésen vett részt Gődér Viviennel és Vidák
Miklóssal, ahol a 2017. évi MÜHASZ zárást tekintették át, mellyel kapcsolatban nem sikerült még
további feladatok vannak hátra.
4.3. Kovács Klementina elmondta, hogy az elmúlt időszakban a MÜHAL-on keresztül történő köri
eszközbeszerzésekkel foglalkozott.
4.4. Kovács Klementina tájékoztatta a HK tagjait, hogy a köri eszközbeszerzés egy része
megérkezett, és több körvezetővel is egyeztetett ezek átvételéről.
4.5. Kovács Klementina elmondta, hogy Vígh István még néhány folyamatban lévő feladatot nem
adott át, ezeket továbbra is várja.
4.6. Kovács

Klementina

elmondta,

hogy

az

informatikai

közbeszerezéssel

kapcsolatos

fejleményekről.
4.7. Kovács Klementina ismertette a Kari Tábor 3 lehetséges költségvetését a HK tagjaival,
melyekkel kapcsolatban egyeztetni fog az EHK gazdaság referensével.

5. Oktatási Bizottsági beszámoló
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5.1. Katona Rebeka elmondta, hogy a mai napon (2018.04.23.) Belső Oktatási Bizottsági ülést
tartott, melyen az aktuális projektekről volt szó.
5.2. Katona Rebeka beszámolt, hogy az elmúlt időszakban több hallgatói megkeresés érkezett felé,
melyeket megválaszolt.
5.3. Katona Rebeka elmondta, hogy Szabó Krisztinával felkereste Ádány Sándort a Tartók
Statikája II. című tárgy miatt, az elveszett zárthelyi dolgozatok kapcsán.
5.4. Katona Rebeka beszámolt, hogy a tanszéki összekötők megbízó leveleinek elkészítése
folyamatban van.
5.5. Katona Rebeka felajánlotta Braun Gergőnek, hogy ha érdekli, akkor vegyen részt a Belső
Oktatási Bizottság ülésein.

6. Kollégiumi Bizottsági beszámoló
6.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy szombaton fegyelmi felelős oktatást tartott Mónus Péter
Boldizsár Nóra, Braun Gergő és Simon Petra számára.
6.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy a héten elkészülnek az új fegyelmi felelős kártyák, a volt
fegyelmi felelősöknek pedig vissza kell juttatniuk hozzá a kártyákat.
6.3. Szabó Krisztina elmondta, hogy a Külső Kollégiumi Bizottság levelező listáján a távolságpontok
véleményezéséről volt szó.
6.4. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a héten Schaf Alexa Lilivel a kollégium házirendjéről fog
egyeztetni.
6.5. Szabó Krisztina elmondta, hogy táblázatot készített a portások számára a kollégiumi
bentlakókról a beérkezett postai levelek miatt. Szabó Krisztina hozzátette, hogy az új portásokat
a KEFIR postamoduljának használatára tanítja.
6.6. Szabó Krisztina tájékoztatta a HK tagjait, hogy a kollégiumban még van 17 üres férőhely.
6.7. Szabó Krisztina elmondta, hogy a kollégiumi bejárással kapcsolatban semmilyen előrelépés nem
történt.
6.8. Szabó Krisztina elmondta, hogy a kollégium PR bemutatkozójának elkészítésére a határidő
április 27.
6.9. Szabó Krisztina beszámolt, hogy csütörtökön Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tart, melyen
Benke Ádám fog a kártyázásra egy hatékony módszert bemutatni.
6.10. Szabó Krisztina elmondta, hogy a Külső Kollégiumi Bizottság levelező listáján azt a kérést
kapták, hogy a felvételi statisztikákat gyűjtsék össze.
6.11. Szabó Krisztina beszámolt, hogy lesz adatellenőrzés a kollégiumi felvételi során megadott
adatokkal kapcsolatban.

7. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló
7.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy visszajelzett West Hungaria Bau-nak a Puskás Ferenc Stadion
látogatása kapcsán.
7.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy a Természettudományi Kar Hallgatói Képviseletével egyeztetett
a Gólyatábor szponzorkeresésével kapcsolatban.
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7.3. Szabó Krisztina beszámolt, hogy megkereste Soltész Regina azzal a kérdéssel, hogy a
szponzorok keresése hogyan zajlik, mivel a BME sárkányhajó csapatának szeretne szponzorokat
gyűjteni.
7.4. Szabó Krisztina beszámolt, hogy csütörtökön (2018.04.26.) Lányok napja nyílt nap lesz az
egyetemen, melyen a Rendezvényszervező Bizottság 2 tagja is szervezőként fog részt venni.
7.5. Szabó Krisztina elmondta, hogy az elmúlt időszakban a Kari Állófogadás és a Kari Tábor
szervezésével foglalkoztak.
7.6. Szabó Krisztina elmondta, hogy a Vásárhelyi Napok PR-ja kapcsán az az ötlet merült fel, hogy
az RB-n keresztül PR oktatást szeretnének tartani.
7.7. Kovács Klementina elmondta, hogy Vidák Miklós azt a javaslatot tette, hogy a szerződések a
HK-hoz érkezzenek be és készítsenek róla másolatokat, ezzel is átláthatóbbá téve a beérkezett
támogatásokat, mely megkönnyíti az éves elszámolásokat is.

8. Gólyatábor beszámoló
8.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy a múlt héten csütörtökön megbeszélésen vett részt a Lestyan
Bencével, Gerner Alexandrával és Gődér Viviennel, melyen pontosították a programtervet.
8.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy még nem történt megegyezés azzal kapcsolatban, hogy a körök
tagjai, meddig maradhatnak a tábor területén a köri bemutatkozó után.
8.3. Szabó Krisztina tájékoztatta a HK tagjait, hogy a Gólyatábor szervezői meghallgatásokra
csütörtökön (2018.04.26.) 16:30- kor kerül sor a Vásárhelyi Pál Kollégium nagytermében.
8.4. Szabó Krisztina elmondta, hogy a következő ülés elején Károlyi Roland a Mentorgárda
körvezetője, ismerteti véleményét és meglátásait a jelentkező mentorokról.

9. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló
9.1. Gődér Vivien már az elnöki beszámolójában ismertette a HK tagjaival bizottsággal kapcsolatos
ügyeket.

10. Szociális Bizottsági beszámoló
10.1. Boldizsár Nóra elmondta, hogy ez elmúlt időszakban nem történt változás szociális ügyekben.

11. Egyebek
11.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy a Képítő megkereste a tavalyi Gólyatábor képeivel
kapcsolatban, mivel azok még nem lettek átnézve és ezért megosztani sem tudták azokat a
hallgatókkal, mellyel kapcsolatban intézkedni fog.
11.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy frissítette a Határozattárat a honlapon, és mostantól
Boldizsár Nóra folyamatosan töltheti az aktuális határozatokkal.
11.3. Kovács Klementina elmondta, hogy kitakarította az irodát, és kérte az irodafelelőst, hogy
legközelebb ne neki kelljen ezzel foglalkoznia.
11.4. Gődér Vivien elmondta, hogy Pásztor Nikolettel a mai napon (2018.04.23.) Kari Tudományos
Bizottsági ülésen vettek részt, melyen 2 tanszékvezetői pályázat és 4 docensi pályázat volt a téma.
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11.5. Gődér Vivien tájékoztatta a HK tagjait, hogy a következő ülésre 2018.05.03-án csütörtökön
14:00-kor kerül sor.
11.6. Boldizsár Nóra elmondta, hogy Károlyi Rolandot a Mentorgárda körvezetőjét meg kell keresni
a HK Mentorgárda felelős pozícióval kapcsolatban.
11.7. Szabó Krisztina elvállalta a HK tagok fotózásának megszervezését.
Budapest, 2018. április 23.
Következő ülés: 2018. május 3. 14:00
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