Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2018. május 3-án (csütörtök) tartott üléséről
Az ülés kezdete: 14:00
Az ülés vége: 16:42
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Braun Gergő, Gődér Vivien, Katona Rebeka, Kovács
Klementina, Pásztor Nikolett, R. Nagy Tibor, Szabó Krisztina, Vígh István
Kimentését kérte:
Hiányzott:
Késett:
Tanácskozási jogú tagok: Vendég: Károlyi Roland
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

Károlyi Roland megérkezett, Gődér Vivien üdvözölte őt.
Károlyi Roland elmondta véleményét és meglátásait azokról a mentorokról, akik jelentkeztek az
idei Gólyatáborba szervezőként.

Károlyi Roland távozott
A HK tagjai véleményezték a Gólyatáborba jelentkező hallgatókat. Gődér Vivien előterjesztette a
Gólyatábor szervezői pályázat eredményét, melyet a Képviselet egyhangúlag, 9-0-0 arányban támogatott.

1. Elnöki beszámoló
1.1. Gődér Vivien beszámolt a múlt héten (2018.04.25-én) tartott Kari Tanácson elhangzottakról. A
Kari Tanács tagjai elfogadták a Kar 2017-es évi gazdálkodásáról és vállalkozási tevékenységéről
szóló beszámolót, a 2018-as és költségvetésének tervezetét, a Kar Gazdálkodási Szabályzatát, a
Kari Tanács bizottságaiban történt személyi változásokat, a Nukleáris építmények mérnök
szakirányú továbbképzési szak záróvizsga bizottsági elnökének és elnökhelyettesének személyét.
Továbbá szó volt az idei felvételi jelentkezésről, a Stipendium Hungaricum hallgatókról, az őszi
teljesítményértékelési tervekről, az aktuális tudományos hírekről (Felsőoktatási Intézményi
Kiválósági Program, doktorandusz jelentkezők, Új Nemzeti Kiválóság Program). Az Építőanyagok
és Magasépítés Tanszék tanszékvezetői pályázat kiírását módosították, ezért 2018. június 27-én
rendkívüli Kari Tanács lesz.
1.2. Gődér Vivien elmondta, hogy 2018. április 26-án (csütörtökön) kollégiumi fegyelmi tárgyaláson
vett részt.
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1.3. Gődér Vivien beszámolt, hogy a GDPR rendelet kapcsán a HK adatkezelési feladatainak
összegyűjtésével foglalkozott, melyet továbbított Beluzsár Ádámnak.
1.4. Gődér Vivien elmondta, hogy elkészítette a HK ösztöndíj pályázat és Külső Közösségi ösztöndíj
pályázat beszámoló sablonját, és megkérte a HK tagjait, hogy innentől kezdve az új sablon alapján
készítsék el beszámolóikat.
1.5. Gődér Vivien beszámolt, hogy az elmúlt időszakban pályázatok kiírásával foglalkozott és holnap.
2018.05.04-én tervez egyeztetni Ferenczi Bernadettel a pályázatok véglegesítéséről.
1.6. Gődér Vivien felhívta a HK tagjainak a figyelmét arra, hogy jövőhéten vasárnap van a beszámoló
leadásának határideje.

Katona Rebeka és R. Nagy Tibor távozott.

2. Gazdasági referensi beszámoló
2.1. Kovács Klementina elmondta, hogy a Librivel zajlottak egyeztetések. Szükség van az igényelt
ajándékkártyák számlájára, ezzel kapcsolatban megkereste Suhajda Richárdot.
2.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy az új beléptető rendszerre árajánlatot kapott. Gődér Vivien
vállalta, hogy a kiszállításkor átveszi az eszközöket.
2.3. Kovács Klementina elmondta, hogy az elmúlt időszakban a MŰHAL-os igénylésekkel
foglalkozott. Minden eszköz meg van rendelve, várja azok kiszállítását, a termékekről szóló
számlákat beviszi Suhajda Richárdnak.
2.4. Kovács Klementina beszámolt, hogy Gődér Viviennel és Vígh Istvánnal egyeztettek Orbán
Balázzsal a Vásárhelyi Napok költségvetésének lezárásáról.
2.5. Kovács Klementina elmondta, hogy részt vett egy megbeszélésen Orbán Balázzsal, ahol
véglegesítették, hogy az idei Gólyatáborra érkező első körös támogatások szerződéseinek
beérkezési határideje június 30.
2.6. Kovács Klementina elmondta, hogy Szabó Krisztina elküldte a MŰHAL-ra érkezett
támogatásról szóló szerződést, melyet továbbított Suhajda Richárdnak.

3. Kollégiumi Bizottsági beszámoló
3.1. Szabó Krisztina beszámolt, hogy Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a bizottság tagjaival
ismertette a legfőbb feladatokat és a félév során elkészítendő projektek listáját.
3.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy Kovalovszki Máté elküldte a kollégiumi mentor pályázati kiírást
véleményezésre, melyben lényegi változtatások nem történtek a korábbi félévek kiírásaihoz képest.
3.3. Szabó Krisztina elmondta, hogy még mindig vannak a kollégiumban üres helyek, viszont azok
jelentkezők hiányában, nagy valószínűséggel már nem kerülnek feltöltésre a félév során.
3.4. Szabó Krisztina beszámolt, hogy Schaf Alexa Lilivel egyeztetett a kollégiumi házirend
megújításáról.
3.5. Szabó Krisztina elmondta, hogy a jövő hét folyamán Kibővített Kollégiumi Bizottság ülést fog
tartani, ahol tájékoztatja a körvezetőket a Gólyatábor jelenlegi állásáról és a körök megjelenési
lehetőségeiről.
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4. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló
4.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy elkészítették a megkeresőket és az árkategóriákat tartalmazó
dokumentumokat a Gólyatáborra és már három cég jelezte a támogatási szándékát.
4.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy igényfelmérést tartanak azokra a programokra, amiket a Kari
Táborban szeretnének megszervezni. Azt is hozzátette, hogy a Rendezvényszervező Bizottság
szerint kevés, hogy egy körből csak három tag vehet részt a táborban. Kovács Klementina
elmondta, hogy ezen már idén nem tudunk változtatni, mivel már korábban véglegesíteni kellett az
igényelt férőhelyek számát.
4.3. Szabó Krisztina felvetette, hogy kedvezőbb lenne, ha három napból állna a Szakmai Hét, akkor a
kirándulások nem a Szakmai Héten lennének megtartva, hanem a félév során egyenletesen elosztva
kerülne sor rájuk.
4.4. Gődér Vivien, megkérdezte, hogy halad a bizottság a Kari Állófogadás szervezésével. Szabó
Krisztina elmondta, hogy a plakettekkel kapcsolatos egyeztetéssel foglalkozik. Kovács
Klementina hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos dokumentumokat legkésőbb május 17-ig kell
bevinni az illetékeseknek.

5. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló
5.1. Gődér Vivien beszámolt, hogy a tavaszi féléves pályázatok kiírását készíti elő a pénteki
megbeszélésre.
5.2. Gődér Vivien elmondta, hogy összesen 12 db tanulmányi ösztöndíj korrekció kérvény érkezett
be, melyeket véleményezni fog.

6. Szociális Bizottsági beszámoló
6.1. Boldizsár Nóra elmondta, hogy az új pontrendszer tesztelésével kapcsolatos táblázatot
véleményezik a Külső Szociális Bizottság tagjai.
6.2. Kovács Klementina felhívta a figyelmet, hogy az irodában rendszerezni kell a szociális
pályázatokat.

7. Egyebek
7.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy átnézte a tavalyi Gólyatábor képeit, melyeket majd Orbán
Balázsnak továbbít jóváhagyásra.
7.2. Boldizsár Nóra felhívta a Képviselet figyelmét, hogy szükséges lenne a Mentorgárdának
előadásokat tartani az aktuális TVSZ-ről, TJSZ-ről és további fontos, elsőéves hallgatókat érintő
ügyekről. Gődér Vivien támogatta az ötletet.
7.3. Kovács Klementina elmondta, hogy az irodában nagy a rendetlenség, nem működik a nyomtató
és internetkimaradások is előfordulnak. Gődér Vivien megkérte az irodafelelőst, Braun Gergőt,
hogy intézkedjen ezekben az ügyekben.
7.4. Kovács Klementina felhívta a HK tagjainak a figyelmét arra, hogy HÖOK mentornak lehet
jelentkezni.
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7.5. Szabó Krisztina felhívta a Képviselet figyelmét, hogy a Vásárhelyi Napok szervezőinek
jutalmazásáról ne feledkezzenek meg.
7.6. Szabó Krisztina felhívta a HK tagjainak a figyelmét arra, hogy a fotózás időpontja miatt készített
doodle-t töltsék ki.
7.7. Braun Gergő elmondta, hogy átnézett két VVS videót, melyek a Vásárhelyi Napokon készültek.
Kovács Klementina megkérte, hogy adja oda a körnek azokat az ezközöket, amik megérkeztek a
számukra.
7.8. Gődér Vivien megkérte Szabó Krisztinát, hogy hívja meg Pozsár Bélát és Megyesi Tibort a
jövő heti ülésre bemutatkozni, mint új körvezetők.
7.9. Gődér Vivien elmondta, hogy egyeztetni fog a Gépész Design Szakosztállyal az új logóval
kapcsolatban.
7.10. Gődér Vivien, Kovács Klementina és Szabó Krisztina javaslatot tettek a HÖK kitüntetések
kiosztására.
7.11. Gődér Vivien elmondta, hogy a beszámoló elküldése után szeretne beszélgetni minden HK taggal
az eddig végzett munkájuktól.
Következő ülés: 2018. május 07. 19:00

Boldizsár Nóra

Gődér Vivien

Emlékeztetővezető

ÉMK HK elnök
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