Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2018. október 24-én (szerdán) tartott üléséről
Az ülés kezdete: 21:00
Az ülés vége: 00:25
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Gazsi Dorothy, Gődér Vivien, Katona Rebeka, Kovács
Klementina, Molnár Zsanett, Pásztor Nikolett, Puskely Gergő, Szabó Krisztina, Szűcs Ákos
Kimentését kérte: Kóródi Eszter, S. Nagy Roland, Süveges Imre
Hiányzott:
Késett:
Vendégek: Károlyi Roland, Szolnoki Roxána, Tóth Rebeka
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.
Gődér Vivien köszöntötte vendégeinket az ÉMK HK ülésén.
1. Aktualitások
1.1. Szolnoki Roxána és Károlyi Roland összefoglalták a Kikapcs tartalmáról formált
véleményünkről, kéréseinkről véleményüket és kérték, hogy fogalmazzon meg a képviselet konkrét
feltételeket a tartalommal kapcsolatban.
1.1.1. A képviselet tagjai kifejtették véleményüket a tartalommal kapcsolatban, elmondták a
számukra megfelelő feltételeket, melyeket Szolnoki Roxána és Károlyi Roland elfogadtak
és a továbbiakban azoknak megfelelően készítik el a tartalmakat.
1.1.2. Szolnoki Roxána megkérdezte a képviseletet, hogy a Rendezvényszervező Bizottságnak
sikerült-e átnéznie a Karima által előkészített hirdetési árlistát.
1.1.3. Gődér Vivien tájékoztatta Szolnoki Roxánát a Nyílt Napra tervezett tájékoztató
elkészítéséről, és amennyiben kapacitásuk engedi kérte a segítségét a tördelési munkák
elvégzéséhez.
1.2. Károlyi Roland elmondta, hogy Vásárhelyi Hang és Fénykör szeretne újra alakulni és az első
félévben a jelöltek intenzív képzésével alapozná meg a kör későbbi működését
1.2.1. A kör megalakulásával a korábban felmerült probléma, a körvezető személye továbbra is
betöltetlen maradna a jelenlegi kilátások szerint, mely Károlyi Roland szerint egy több kört
összefogó stúdió létrehozásával kiküszöbölhető. Elképzeléséről kérte, hogy a HK mondja el
véleményét.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

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

1.2.2. Károlyi Roland és Tóth Rebeka lezárásképp beszámoltak az eszközök amortizációjáról,
valamint a Balassa Péter (MŰHASZ) által vázolt megoldások, újítások és beszerzésekről.
1.3. Károlyi Roland tájékoztatta a képviseletet, hogy a Mentorgárda SZMSZ-t szeretne módosítani.
Gődér Vivien kérte, hogy a kiemelt néhány mondat helyett az egész dokumentumot küldje el a
képviselet részére, mert a módosítások mellett szükségesnek érzi egyes részek pontosítását, újra
fogalmazását.
1.3.1. Károlyi Roland elmondta, hogy a Mentorgárda létszáma a mai napon egy fővel csökkent így
16 fő, mely a tavaszi félév során várhatóan 4-6 fővel fog csökkeni.
1.3.2. Károlyi Roland elmondta, hogy több módon próbálkozott a kör a jelölttoborzással, de sajnos
így is probléma van az utánpótlásukkal.
2. Elnöki beszámoló
2.1. Gődér Vivien kérte a testület tagjait, hogy jelezze, aki nem tud a HÖOK őszi vezetőképző
hétvégéjén részt venni.
2.2. Gődér Vivien tájékoztatta a képviseletet a K370-es teremmel kapcsolatos egyeztetetések jelenlegi
állásáról és kérte, hogy mondják el véleményüket, hogy tovább tudjanak lépni a témában.
2.3. Gődér Vivien elmondta, hogy Gólyabállal kapcsolatos megbeszélésen vett részt, melyen
véglegsítették a fellépők listáját, megbeszélték a karszalagokkal kapcsolatos kérdéseket, a bálkirály
és bálkirálynő választás részleteit valamint szó esett a tánctanár kifizetésének módjáról. A
megbeszélésen fény derült a rendezvény helyszín belső elrendezésének módosulásáról. Valamint
elmondta, hogy elkészült a Facebook esemény, hamarosan megkezdődik az online és a papír alapú
jegyértékesítés is.
2.4. Gődér Vivien elmondta, hogy hétvégén felmerült Katona Rebeka részéről az EHK képviselőinek
meghívóival kapcsolatban a kísérő kérdése. Gődér Vivien elmondta, hogy a Gólyabál szervezői
úgy vélik a kísérőknek is jegyet kell venniük és csak a meghívottakat szeretnék a karzatra felengedni.
A képviselet tagjai elmondták álláspontjukat és véleményüket, ezt követően Gődér Vivien kérte,
hogy szavazzunk a kísérők karzatra való felengedéséről. A képviselet 7-3-0 (i-n-t) arányban
támogatta, hogy a kísérők vásároljanak jegyet, de kapjanak a meghívottaknak megfelelő karszalagot.
2.5. Gődér Vivien kérte, hogy valaki vállalja a Nyílt Napra szánt tájékoztató anyag tartalmának
elkészítését. Puskely Gergő jelentkezett.
2.6. Gődér Vivien elmondta, hogy Horváth Imréné dr. Baráti Ilona tanárnő megkereste a
kihirdetett fotópályázat díjazásával kapcsolatban, és kérte, hogy lehetőségeinkhez mérten
támogassuk egy különdíjjal a jutalmazást.
2.7. Gődér Vivien elmondta, hogy szombaton (10.20.) a Vásárhelyi Klub zártkörű rendezvényével a
cég meg van elégedve, reményeik szerint a továbbiakban hasonlóan fognak teljesíteni a bevételes
köreink. Az első rendezvényről már elszámolás is érkezett, mely a korábbiakhoz képest
előrehaladást jelent.
2.8. Gődér Vivien elmondta, hogy megbeszélésen vett részt a Vásárhelyi Videó Stúdióval, ahol többek
között beszéltek a tavaszi féléves terveikről, a honlapuk elkészítéséről valamint a felszerelésük
hiányosságairól.
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2.9. Gődér Vivien beszámolt a Zielinszki Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium elnökségi üléséről,
melyen tárgyalták az általuk szervezett programokat, a Mérnök Műhely meghibásodott plotterének
javítását, szó esett az alapítványukról, a beérkezett támogatásokról és elmondták hogy szeretnének
egy Szakkollégiumi ösztöndíjat.
3.

Egyetemi Hallgatói Képviseleti beszámoló
3.1. Katona Rebeka beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet október 18-i ülésén történtekről. Az
ülés emlékeztetője elérhető az EHK honlapján.

4. Alelnöki beszámoló
4.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy november elejére szeretnének a képviselet részére csapatépítő
programot szervezni, melynek időpontjának kiválasztásáról küldeni fog emailt.
4.2. Pásztor Nikolett elmondta, hogy az évzáró vacsora szervezését november elején megkezdik.
4.3. Pásztor Nikolett tájékoztatta a képviseletet a HK ZH általános tudnivalóiról, elmondta, hogy
folyamatos felkészülést igényel a sikeres tudásfelmérés. A folyamatos készülést tesztekkel fogják
ellenőrizni.
4.4. Pásztor Nikolett elmondta, hogy szeretnének tavaszra alumni találkozót szervezni, melyet a
korábbi képviselők elérhetőségeinek összegyűjtése fog megelőzni.
4.5. Pásztor Nikolett ismertette az elnökség tagjai között kiosztott területeket, melyeket a
továbbiakban felügyelni fognak.
4.6. Pásztor Nikolett elmondta, hogy elküldte az egységes pólók és pulóverek igényeinek listáját Mezei
Marcellnek, de még nem kapott visszajelzést.
5. Gazdasági referensi beszámoló
5.1. Kovács Klementina elmondta, hogy a gazdasági megújulással kapcsolatos feladatok
előkészítésével foglalkozott, melyről csütörtökön (10.25.) 16:00-17:00 között és hétfőn (10.29.)
17:00-18:00 között tart megbeszélést.
5.2. Kovács Klementina tájékoztatta a képviseltet, hogy a Nyílt Napra rendelt ajándéktárgyak
megérkeztek melynek a számláját az átláthatósági nyilatkozat beérkezte után tudja bevinni a
Hallgatói Szolgaáltatási Igazgatóságnak.
6. Oktatási Bizottsági beszámoló
6.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy elkészült egy OHV how to.
6.2. Pásztor Nikolett elmondta, hogy elkészítette a tanszékekre bontott OHV ellenőrzést.
6.3. Pásztor Nikolett megköszönte a segítséget Puskely Gergőnek az Nftv. módosítás átnézéséért.
6.4. Pásztor Nikolett beszámolt a bizottság tagjainak projektjeiről.
6.5. Pásztor Nikolett elmondta, hogy frissítette a tanszéki összekötőket a honlapon.
6.6. Pásztor Nikolett elkészítette a megbízóleveleket és kérte, hogy az érintettek vigyék be azt a
tanszékekre.
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6.7. Pásztor Nikolett elmondta, hogy Külső Oktatási Bizottsági ülésen fog részt venni, melynek
időpontját még nem tudja.
7. Kollégiumi Bizottsági beszámoló
7.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy szerdánként bizottsági üléseket tart.
7.2. Szabó Krisztina beszámolt a bizottság projektjeiről.
7.3. Szabó Krisztina elmondta, hogy a kollégiumi automaták igényeit össze kell gyűjtenünk. A
képviselet tagjai megállapodtak, hogy a jelenlegi automaták mindegyikét szeretnék megtartani de
lehetőség szerint, szeretnék ha olyan készülékek kerülnének elhelyezésre, melyeken lehet
bankkártyával fizetni.
7.4. Szabó Krisztina tájékoztatta a képviseletet, hogy a Külső Kollégiumi Bizottság tagjainak fel kell
mérniük, hogy a karokon milyen igények vannak esélyegyenlőségi alapú kollégiumi elhelyezésre.
7.5. Szabó Krisztina elmondta, hogy folyamatban van a kollégiumi férőhelyek kiosztásáról egy leírás
és a bizottság ütemtervének elkészítése.
7.6. Szabó Krisztina elmondta, hogy a portáról megkapott kártyákkal foglalkozott.
8. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló
8.1. Gődér Vivien elmondta, hogy Kóródi Eszter tartott egy gyűlést, ahol az új próbásokhoz rendeltek
mentorokat, a Gólyabál tombola nyereményeivel foglalkoztak, a TDK főpróba szervezését kezdték
meg és szó esett a cégek újraosztásáról is.
9. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló
9.1. Gődér Vivien beszámolt, hogy megkapta a véleményezett pályázatokat.
10. Szociális Bizottsági beszámoló
10.1. Boldizsár Nóra elmondta, hogy az ESZR fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal foglalkozott.
10.2. Boldizsár Nóra tájékoztatta a képviseletet a bizottság tagok jelentkeztetéséről, a feléjük támasztott
elvárásokról és a jutalmazásukról.
11. Egyebek
11.1. Kovács Klementina elmondta, hogy Gazsi Dorothyval a PR feladatokkal kapcsolatosan
egyeztettek és a továbbiakban mindketten közösen kezelik a felületeinket.
11.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy Kibővített Kollégiumi Bizottságot fog tartani a közeljövőben.
11.3. Gődér Vivien elmondta, hogy a korábban felmerült heti híreket jó ötletnek tartja és szeretné, ha
ez nálunk is rendszeressé válna valamint javasolta, hogy a BMEApp felületén tegyünk közzé
színesebb híreket is.
11.4. Katona Rebeka tájékoztatta a képviseletet, hogy a Konzultáció pályázattal kapcsolatban szeretne
egyeztetni az érintettekkel.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

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

11.5. Puskely Gergő megköszönte, hogy véleményezte a képviselet az utánpótlással kapcsolatos
anyagát és emlékeztette az érdeklődőket a pénteki (10.26) megbeszélésről. Elmondta, hogy
készített egy kérdőívet az utánpótlással kapcsolatban, mely remélhetőleg a jövő hét folyamán fog
kikerülni.
11.6. Kovács Klementina elmondta, hogy tarthatna a HK a K370-es terem felújításáról egy fórumot az
érdeklődő hallgatókkal, így magukénak érezhetnék a termet és többen értesülhetnének róla.
11.7. Puskely Gergő elmondta, hogy egyeztetett Mikolai Mátyással a DSK körvezetőjével és kérte, hogy
a következő HK ülésre legyen meghívva.
Budapest, 2018. október 24.
Következő ülés: 2018. november 5. 19:00
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