Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2018. május 7-én (hétfőn) tartott üléséről
Az ülés kezdete: 19:00
Az ülés vége: 21:40
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: 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 elektronikus levelezést folytatott Baráz Csongor Dömötörrel a
Szakmai Héttel kapcsolatban, hogy leegyeztessék, hogy az esemény az őszi félév 4. oktatási hetén
kerül megrendezésre. Gődér Vivien hozzátette, hogy miután véglegesítették az időpontot, ki kell
írni a Szakmai Hét főszervezői pályázatot.
1.2. Gődér Vivien elmondta, hogy az elmúlt időszakban a tavaszi pályázatok kiírásával foglalkozott és
pénteken (2018.05.04-én) Gődér Nikolettával és Ferenczi Bernadett-tel egyeztetett ezekkel
kapcsolatban. A tavaszi időszakot lefedő Konzultáció pályázat és Hangadó pályázat az őszi
félévben kerül kiírásra.
1.3. Gődér Vivien beszámolt, hogy a beérkezett Tanulmányi ösztöndíj korrekció kérvények bírálásával
foglalkozott, melyek közül 3 elfogadásra került, 9 pedig nem lett elfogadva.
1.4. Gődér Vivien elmondta, hogy elkészítette azt a cikket, mely a Karimában fog megjelenni és
tartalmazza többek között az aktuális oktatási híreket, a kollégiumban tölthető ingyenes
vendégéjszakák időpontjait, aktuális pályázati híreket, a megváltozott tanszéki összekötők
elérhetőségeit, nyári gyakorlattal kapcsolatos információkat.
1.5. Gődér Vivien megkérte Kovács Klementinát, hogy vizsgálja felül az ÉMK HK honlapját.
Kovács Klementina elmondta, hogy szerinte frissíteni kellene a JutTér felületét és hozzá tartozó
gyakran ismételt kérdéseket. R. Nagy Tibor javasolta, hogy gyűjtsünk ötleteket más karok
honlapjáról.
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1.6. Gődér Vivien beszámolt, hogy Egyed Gábor megkereste, hogy szeretne utánpótlással
kapcsolatos megbeszélést tartani. Katona Rebeka, mint utánpótlás felelős, fog részt venni rajta,
és majd beszámol róla a HK tagjainak.
1.7. Gődér Vivien elmondta, hogy megkereste Kovalovszki Máté, az EHK kollégiumi referense az
őszi féléves kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatban.
1.8. Gődér Vivien tájékoztatta a HK tagjait, hogy működik az Építőmérnöki Kar levelező listája,
melyek Gődér Vivien és Kovács Klementina a moderátora. Gődér Vivien javaslatot tett arra,
hogy az elsőévesek számára is készüljön szeptemberben egy hasonló levelező lista, ahol
közvetlenebb módon tudjuk őket tájékoztatni az őket érintő aktuális hírekről.
1.9. Gődér Vivien elmondta, hogy e-mailt írt a körvezetők számára, hogy szeretne velük személyesen
is beszélgetni, hogy még közvetlenebbül mondják el problémáikat, véleményüket és meglátásaikat.
1.10. Gődér Vivien felhívta a HK figyelmét, hogy készített egy kérdőívet, melyben leírhatják
motivációjukat és meglátásaikat. A kérdőív kitöltésének határideje 2018.05.18. (péntek).
1.11. Gődér Vivien megkérte a HK tagjait, hogy az aktuális dolgokra figyeljenek oda, és mondják el
véleményüket, akár e-mailben, akár másmilyen formában a többi képviselőnek.
1.12. Gődér Vivien megkérte a bizottság vezetőket, hogy az EHK-tól érkezett e-maileket továbbítsák a
HK levelező listájára, hogy mindenki el tudja olvasni és véleményezni tudja.
1.13. Gődér Vivien előterjesztette a Gólyatábor szervezői pályázat eredményét, melyet a HK 5-2-2
arányban elfogadott. Gődér Vivien megkérte Szabó Krisztinát, hogy tegye közzé az eredményt.

2. Egyetemi Hallgatói Képviseleti beszámoló
2.1. R. Nagy Tibor beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2018. április 26-i ülésén történtekről.
Az ülés emlékeztetője elérhető az EHK honlapján.
2.2. Katona Rebeka beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2018. május 3-i ülésén történtekről.
Az ülés emlékeztetője elérhető az EHK honlapján.

3. Gazdasági referensi beszámoló
3.1. Kovács Klementina beszámolt, hogy a Hangszerdiszkonttal egyeztetetett a VHFK számára
beszerzett új állvánnyal kapcsolatban.
3.2. Kovács Klementina elmondta, hogy Pozsár Béla, a VVS körvezetője megkereste, hogy sok
elektronikus eszközük elromlott (monitorok, akkumulátor töltő), melyek megjavításával
kapcsolatban intézkedik.
3.3. Kovács Klementina elmondta, hogy Paulik Dániellel egyeztetett a HK irodájába beszerzendő
routerrel kapcsolatban.
3.4. Kovács Klementina elmondta, hogy beüzemelte a gazdasági irodában talált használaton kívüli
vezetékes telefont a HK számára.
3.5. Kovács Klementina elmondta, hogy elektronikai eszközök beszerzésére május 14. után lesz
lehetőség, mivel ekkor kerül frissítésre a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság terméklistája.
3.6. Kovács Klementina megkérdezte Vígh Istvánt, hogy a Vásárhelyi Napok költségvetésének a
lezárása megtörtént-e. Vígh István elmondta, hogy holnap (2018.05.08-án) fog ezzel kapcsolatban
Orbán Balázzsal találkozni.
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3.7. Kovács Klementina beszámolt, hogy a következő időszakban a Gólyatábor költségvetésével fog
foglalkozni.
3.8. Kovács Klementina elmondta, hogy a körök számára megrendelt eszközök folyamatosan
érkeznek meg.
3.9. Kovács Klementina ismertette a HK tagjai számára a Kari Tábor tervezett költségvetését. Az
ÉMK HK a Kari Tábor tervezett költségvetését 9-0-0 arányban elfogadta.

4. Oktatási Bizottsági beszámoló
4.1. Katona Rebeka beszámolt, hogy az elmúlt időszakban hallgatói megkeresésekre válaszolt.
4.2. Katona Rebeka beszámolt, hogy elkészítette Lovas Tamás kérésére a következő félév zárthelyi
dolgozatainak naptárát.
4.3. Katona Rebeka megkérte az Oktatási Bizottság tagjait, hogy vigyék el a tanszékek számára a
megbízóleveleiket, és a plakátokat, melyeken megtalálhatóak az elérhetőségeik, valamint felhívta a
bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a projektjeikről ne feledkezzenek el.
4.4. Katona Rebeka elmondta, hogy a következő Belső Oktatási Bizottság ülésen vizsgaellenőrzéssel
fognak foglalkozni.

5. Kollégiumi Bizottsági beszámoló
5.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy az EHK részéről a kollégiumi kérdőív projekttel Schaf Alexa Lili
fog foglalkozni.
5.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy csütörtökön (2018.05.10-én) Kibővített Kollégiumi Bizottsági
ülést fog tartani, melynek főbb témája a Gólyatábor lesz.
5.3. Szabó Krisztina tájékoztatta a HK tagjait, hogy az új Drönkfőnök Lányi György.

6. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló
6.1. Szabó Krisztina beszámolt, hogy az elmúlt időszakban a Kari Állófogadással kapcsolatos ügyekkel
foglalkozott.
6.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy az elkövetkezendő időszakban a Rendezvényszervező Bizottság
tagjaival a Gólyatáborral fognak foglalkozni.
6.3. Szabó Krisztina elmondta, hogy a bizottság tagjainak az értékelését elküldte a HK levelező
listájára.
21:00 Megérkezett Megyesi Tibor a DSK körvezetője. Gődér Vivien üdvözölte őt.
Megyesi Tibor elmondta jövőbeni terveit a körrel kapcsolatban
21:10 Megyesi Tibor távozott.

7. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló
7.1. Gődér Vivien előterjesztette a előterjesztette a Külső közösségi ösztöndíj pályázat 2018. március
3 – április 30. közötti időszakra vonatkozó pontozását, melyet az ÉMK HK egyhangúlag, 9-0-0
arányban támogatott.
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7.2. Gődér Vivien előterjesztette a Külső közösségi ösztöndíj pályázat 2018. március 3 – április 30.
közötti időszakra vonatkozó egy ponthoz tartozó összegét, mely 800 forint. A javaslatot az ÉMK
HK egyhangúlag, 9-0-0 arányban támogatta.
7.3. Gődér Vivien előterjesztette a Közösségi ösztöndíj pályázat kiírását a 2017/18. tanév tavaszi
félévre, melyet az ÉMK HK egyhangúlag, 9-0-0 arányban támogatott.
7.4. Gődér Vivien előterjesztette a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat kiírását a 2017/18. tanév
tavaszi félévre, melyet az ÉMK HK egyhangúlag, 9-0-0 arányban támogatott.
7.5. Gődér Vivien előterjesztette a Sportösztöndíj pályázat kiírását a 2017/18. tanév tavaszi félévre,
melyet az ÉMK HK egyhangúlag, 9-0-0 arányban támogatott.
7.6. Gődér Vivien előterjesztette a Kari BME ösztöndíj pályázat kiírását a 2017/18. tanév tavaszi
félévre, melyet az ÉMK HK egyhangúlag, 9-0-0 arányban támogatott.

8. Szociális Bizottsági beszámoló
8.1. Boldizsár Nóra elmondta, hogy Gődér Viviennel egyeztetett az aktuális szociális eseményekről
és a betanulásával kapcsolatos dolgokról.
8.2. Boldizsár Nóra elmondta, hogy a hét folyamán Külső Szociális Bizottság ülésen fog részt venni.

9. Egyebek
9.1. Kovács Klementina felhívta a HK tagjainak a figyelmét arra, hogy holnap (2018.05.08-án)
Egyetemünk rendszere című előadás lesz a KF81-es teremben.
9.2. R. Nagy Tibor megkérte Kovács Klementinát, hogy az e-mail címek domainjéhez való
hozzáférését, adja át Rácz Tamásnak, melyhez egy lemondónyilatkozatot kell készítenie.
9.3. R. Nagy Tibor beszámolt a KVZoo régi kávéfőzőjének megjavításával kapcsolatos
fejleményekről.
9.4. Szabó Krisztina a fotózás időpontjának leegyeztetésére készített egy szavazást, melyet a HK tagjai
töltsenek ki.
9.5. Gődér Vivien javasolta a Közösségi ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok egységesítését.
Ezzel kapcsolatban tájékoztatni kell a körvezetőket is.
Budapest, 2018. május 7.
Következő ülés: 2018. május 14. 19:00
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