Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. február 4-én (hétfőn) tartott üléséről
Az ülés kezdete: 18:30
Az ülés vége: 20:00
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Katona Rebeka, Kóródi Eszter, Kovács Klementina, Molnár
Zsanett, Pásztor Nikolett, Puskely Gergő, S. Nagy Roland Levente, Szabó Krisztina, Szűcs Ákos
Kimentését kérte: Gődér Vivien
Hiányzott: Süveges Imre
Késett: Tanácskozási jogú tagok: Károlyi Roland
Vendég: Botka Erik, Csete Balázs, Kindling Attila, Marosvölgyi Martin, Oltvári Sándor, Tóth Ádám
Pásztor Nikolett 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. Pásztor Nikolett elmondta, hogy Gődér Vivien távollétében ő fogja vezetni a mai ülést.
1.2. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy a félévi ráérőségek alapján ebben a félévben az ülés minden
hétfőn 18:10-kor fog kezdődni.
1.3. Pásztor Nikolett elmondta, hogy az ÉMK HK megvonhatja Süveges Imre mandátumát az ÉMK
HÖK SZMSZ alapján. Pásztor Nikolett kezdeményezte Süveges Imre visszahívását a
mandátumáról, amit a Képviselet, 9-0-1 arányban támogatott.

Szűcs Ákos távozott
1.4. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy Gődér Vivien egyeztetett az EHK-val a K370
teremhasználatával kapcsolatban.
1.5. Pásztor Nikolett elmondta, hogy február 5-én 20:00-kor a TTK HK-val lesz megbeszélés a
gólyatábor lehetséges helyszíneiről.
1.6. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy Gődér Vivien részt vett a Dékáni Tanácson, ahol a Kari Tanács
napirendi pontjait beszélték át.
1.7. Pásztor Nikolett elmondta, hogy elküldte a pulóver és póló rendelést.
1.8. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy az alakuló hétvége nem Gödön lesz, mivel nem szabad akkor
a tábor és megkérte a képviseletet, hogy keressenek helyszíneket, valamint tájékoztatott, hogy
Kovács Klementinával és S. Nagy Roland Leventével a hét folyamán megbeszélést fognak
tartani erről.
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1.9. Pásztor Nikolett elmondta, hogy a tavalyi évben lemondott képviselők ajándékait február 8-án
szeretnék odaadni, amennyiben az érintettek ráérnek.
1.10. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy a határozattár vezetése nem friss és kérte, hogy a képviseletből
valaki ezt vezesse. A feladatot Csete Balázs és Marosvölgyi Martin elvállalták.
1.11. Pásztor Nikolett felhívta a képviselet figyelmét, hogy a következő beszámoló megírásának és
elküldésének határideje február 8. 23:59. Valamint elmondta, hogy a beszámolókról szóló
személyes megbeszélések következő héten lesznek, melyekre küldenek jelentkezési formot.
1.12. Pásztor Nikolett megkért minden képviselőt, hogy a hétindító híreket időben küldje el minden
bizottság vezető és hétfőn ezek kerüljenek ki. Puskey Gergő elvállalta, hogy az aktuális híreket
minden felületre kiteszi.
1.13. Pásztor Nikolett elmondta, hogy az EHK tart felkészítőt a HK ZH-ra minden témakörből és
kérte, hogy ezek időpontjait a bizottság vezetők továbbítsák a Képviselet felé, hogy minél többen
részt tudjanak venni ezeken.
1.14. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy Gődér Viviennel és S. Nagy Roland Leventével közösen
terveznek tartani HK zh felkészítőt, melyen a TVSZ, a TJSZ és a HÖK Alapszabály lesz a
középpontban. Megkérte a tagokat, hogy jelezzék majd, hogy mely időpontok lennének alkalmasak
nekik erre.
1.15. Pásztor Nikolett tájékoztatta a képviseletet, hogy Gődér Vivien elkészítette az új érdeklődő tagok
számára a saját levelező listájukat és felhívta arra a figyelmet, hogy mindenki figyeljen oda, hogy
ezen jól működjön az információáramlás.

2. Alelnöki beszámoló
2.1. S. Nagy Roland Levente beszámolt az előző heti gólyatáboros megbeszélésről. Elmondta,
hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor rossz idő esetén nem lenne a legmegfelelőbb a programok
szempontjából. Beszámolt, hogy abban mindenki egyetértett, hogy a szervezői sátrazás nem jó
megoldás. Elmondta, hogy a fotós és videós szervezők kevesen voltak és jövőre legyen plusz 1
fő mindkét posztnál. Beszámolt, hogy az öntevékeny köri napot jobban meg kell szervezni vagy
teljesen át kell gondolni.
2.2. S. Nagy Roland Levente elmondta, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor 2019. nyári férőhely és
időpont felosztásáról szóló megbeszélés február 7-én lesz.
2.3. S. Nagy Roland Levente felhívta a képviselet figyelmét, hogy a félévben az első Kari Tanács
február 6-án lesz.
2.4. S. Nagy Roland Levente beszámolt, hogy Gődér Vivien frissítette a HÖK adatokat. Katona
Rebeka megkérte S. Nagy Roland Leventét, hogy rögzítse a levelezőlista végére a táblázatot.

3. Egyetemi Hallgatói képviselet beszámoló
3.1. Katona Rebeka beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. január 24-i ülésén
elhangzottakról (http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok).

4. Gazdasági referensi beszámoló
4.1. Kovács Klementina elmondta, hogy február 10-én lesz gazdasági felkészítő, amire minél több
képviselő menjen.
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4.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy a HSZI felé leadott igénylések folyamatban vannak.
4.3. Kovács Klementina elmondta, hogy beszerezte a DSK számára a pingpong labdákat és
dartsnyilakat.
4.4. Kovács Klementina beszámolt, hogy egyeztetett Bányai Renátával a szerkezetépítő
szakestélyről.
4.5. Kovács Klementina megkérte a képviseletet, hogy a Szakmai Hét időpontját minél előbb tűzze
ki.
4.6. Kovács Klementina elmondta, hogy a HK alakuló hétvégéjével foglalkozott.
4.7. Kovács Klementina beszámolt, hogy az irodaszerek beszerzésével foglalkozott.
4.8. Kovács Klementina tájékoztatott, hogy az új Támogatási Rendről szóló dokumentumot elküldte
a közös levelezőlistára.

5. Oktatási Bizottsági beszámoló
5.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy többször személyes egyeztetésen vett részt Lovas Tamással.
5.2. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy jelezte Lovas Tamás számára, hogy a tavaszi vizsgaidőszak az
Építőmérnöki Karon tovább tart, ez problémát okoz a kollégiumból való kiköltözéskor és kérte,
hogy ezt jelezzék a KTH felé, hogy megoldást találjanak a problémára.
5.3. Pásztor Nikolett elmondta, hogy az oktatási bizottság összegyűjtötte a tantervvel kapcsolatos
hibákat és ezeket továbbította Lovas Tamásnak, aki tájékoztatta, hogy ezeknek már el is kezdtek
utánajárni.
5.4. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy kedvezményes tanrend pontozásokkal foglalkozott.
5.5. Pásztor Nikolett kérte, hogy a projektfeladatok felvételével kapcsolatos változásokról és az egyéb
KTB-t érintő ügyekről legyen egy külön fül az ÉMK HK honlapján. Valamint beszámolt arról,
hogy a projektfeladatok felvételéről szóló változásokról folyamatosan egyeztetett Lovas Tamással
és az érintett hallgatók Neptun üzenet formájában is értesítve lettek.
5.6. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy az EHK által tartott HK ZH felkészítő február 8-án lesz
megtartva.
5.7. Pásztor Nikolett elmondta, hogy az oktatási bizottság időpontja kedd 18:00.
5.8. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy sok hallgatói megkeresés érkezett a kurzustörlésekkel
kapcsolatban, amiről egyeztetett Lovas Tamással.
5.9. Pásztor Nikolett megkérte a képviseletet, hogy tegyünk ki hírt annak érdekében, hogy kevesebb
Facebook megkeresés érkezzen a hallgatóktól, hiszen ezeket nehéz követni és zavaróak, helyettük
az emailcímekre írjanak.
5.10. Pásztor Nikolett tájékoztatott, hogy sikerült elérni, hogy az Infrastruktúra ágazaton a
Geotechnika specializáció mintatanterve legyen egyértelműbbé téve és letisztázva, hogy minden
esetleges félreértés elkerülhető legyen.

6. Kollégiumi Bizottsági beszámoló
6.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy hallgatói megkeresésekre válaszolt kollégiumi beköltözésekkel és
az állandó kártyákkal kapcsolatban.
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6.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy több kar hibásan küldött ki KEFIR-ben e-maileket a költözési
időpontokról, ami problémát okozott a beköltözésnél.
6.3. Molnár Zsanett elmondta, hogy elküldte Gődér Nikolettának a férőhely adatokat.
6.4. Molnár Zsanett tájékoztatott, hogy egy külföldi doktorandusz elhelyezésével kapcsolatban
kezdett el egyeztetni Gődér Nikolettával.

7. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló
7.1. Kóródi Eszter elmondta, hogy a Kulthét előkészületeivel foglalkozott.

8. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló
8.1. S. Nagy Roland Levente beszámolt, hogy a közösségi ösztöndíjjal foglalkozott és a konzultációs
ösztöndíjat február 10-én bírálják el a bizottság tagjaival.

9. Szociális Bizottsági beszámoló
9.1. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy a szociális ösztöndíj személyes bemutatás időpontjai kiírásra
kerültek, melyek ebben az időszakban 9:00-11:00 és 14:00-20:00 között lesznek, mert szeretnék,
hogy minél több hallgató találjon megfelelő időpontot.
9.2. Boldizsár Nóra elmondta, hogy a HK közeli hallgatók szociális pályázataival foglalkozott.
9.3. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy hallgatói megkeresésekre válaszolt.
9.4. Boldizsár Nóra tájékoztatott, hogy a jelenlegi szociális pályázási időszakban csakis előbírált és
hiánytalan pályázatokkal lehet személyes bemutatási időpontokra jelentkezni, mely alól várhatóan
csak az utolsó nap lesz kivétel.
9.5. Boldizsár Nóra elmondta, hogy a hiánypótlás február 11-én fog zárulni és erről minél többször
igyekeznek értesíteni a hallgatókat.

10. Egyebek
10.1. Kovács Klementina felkérte Puskey Gergőt PR felelősnek, amit a Képviselet egyhangúlag, 9-00 arányban támogatott.
10.2. Kovács Klementina elmondta, hogy a K épületben lévő vitrin díszítésére kér segítőket, akik
töltsék ki az általa töltött ráérőség táblázatot.
10.3. Szabó Krisztina elmondta, hogy bizottság vezetői váltás miatt szeretne lemondani Kari Tanács
tagságáról és felkérte Molnár Zsanettet, amit a Képviselet egyhangúlag, 9-0-0 arányban
támogatott.
10.4. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a február 5-én KKB-t tart 17:00-kor. Elmondta, hogy minden
öntevékeny körrel szeretne leülni beszélni és felmérni az igényeiket. Beszámolt, hogy a Kulthétre
kevés öntevékeny kör jelentkezett programmal.
10.5. Szabó Krisztina érdeklődött, hogy a Kari Állófogadásra tervezett ajándékok mikor legyenek
készen. Kovács Klementina elmondta, hogy az igénylés 5 héttel korábban legyen leadva.
10.6. Szabó Krisztina elmondta, hogy egyeztetett Boldizsár Nórával GB felújításával kapcsolatban.
10.7. S. Nagy Roland Levente beszámolt, hogy a Gólyatábor videók február 10-én elkészülnek.
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10.8. Kóródi Eszter elmondta, hogy részt vett az első VN szervezői megbeszélésen, ahol Tóth Balázs
lett a személyzeti felelős, Pulay Anna a gazdasági felelős, Szűcs Ákos a programfelelős, Süveges
Imre pedig a teraszfelelős.
10.9. Puskey Gergő elmondta, hogy a HK utánpótlásával foglalkozott és várja az észrevételeket a
képviselet tagjaitól.
10.10.
Kovács Klementina jelezte a képviselet felé, hogy Karima felelőst kell választani, amire
Oltvári Sándor jelentkezett, amit a Képviselet egyhangúlag, 9-0-0 arányban támogatott.
10.11.

Pásztor Nikolett felkérte Tóth Ádámot irodafelelősnek, amit a Képviselet egyhangúlag,

9-0-0 arányban támogatott.

Budapest, 2019. február 4.
Következő ülés: 2019. február 11. 18:10
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