Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. március 4-én (hétfőn) tartott üléséről
Az ülés kezdete: 18:15
Az ülés vége: 23:00
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Gődér Vivien, Kóródi Eszter, Kovács Klementina, Molnár
Zsanett, Pásztor Nikolett, Puskely Gergő, S. Nagy Roland Levente, Szabó Krisztina, Szűcs Ákos
Kimentését kérte: Katona Rebeka
Késett: Károlyi Roland
Tanácskozási jogú tagok: Kindling Attila, Tóth Ádám
Vendég: Botka Erik, Csete Balázs, Kállai László, Marosvölgyi Martin, Mikolai Mátyás, Oltvári Sándor

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 felkérte S. Nagy Roland Leventét az ülés emlékeztetőjének vezetésére.

Mikolai Mátyás megérkezett az ülésre.

1. Aktualitások
1.1. Kovács Klementina jelezte, hogy a DSK által kidolgozott sportnormatíva költségvetést későn
küldték meg a HK felé.
1.2. Mikolai Mátyás elmondta, hogy a március 28-ai Sportnap koncepciója még nem állt össze,
viszont a sportpályákra már küldtek igénylést, azonban arra visszajelzés még nem érkezett.
Elmondta, hogy a Sportnapon a programok között lesz tenisz, röplabda, futball, atlétikai,
valamint csapatépítő versenyek, esetleg egyéb programok.
1.3. Kovács Klementina elmondta, hogy DSK által pólóvásárlásra tervezett keretet csökkenteni
kellene, mivel a beszerzésük kevesebb pénz befektetésével is megoldható, majd hozzátette, hogy
a rendezői pólóra tervezett keret mehetne akár más, sokkal hasznosabb és gazdaságosabb
eszközökre.
1.4. Kovács Klementina beszámolt, hogy a sporttelepen egy pálya bérlési ára 9500 Ft/pálya/óra, a
kollégiumi sporttermek bérlési ára 4500 Ft/pálya/óra.
1.5. Mikolai Mátyás megjegyezte, hogy biciklibérlést nem szeretnének addig, míg nincs kamera a
biciklitárolónál. Emellett elmondta, hogy a Sportnapra megrendelt pólókat később köri
pólókként használnák fel.
1.6. Kovács Klementina felhívta a figyelmet, hogy érdemes a Biotech USA . és a Scitec Nutrition
nevű cégeket felkeresni szponzoráció kapcsán a Sportnapra.
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1.7. Puskely Gergő elmondta, hogy aerobik edzésre 12-en jelentkeztek, körülbelül 8 alkalomra lehet
számítani összesen a félév hátralévő részében.. Gődér Vivien megjegyezte, hogy az oktató
munkabérét HSZI vagy MŰHASZ keret terhére tudjuk kifizetni. Kovács Klementina elmondta,
hogy HSZI-ről sokkal gazdaságosabb lenne ezt véghezvinni.
1.8. Kovács Klementina kérte, hogy a Sportnapon való részvételért járó testnevelés órai igazolás
kérését Puskely Gergő intézze.
1.9. Kovács Klementina elmondta, hogy küldeni fog egy rendezvényes ütemtervet, melyet kéri, hogy
az illetékes továbbítsa a köröknek.

Mikolai Mátyás 19.05-kor távozott az ülésről.

2. A Tanácskozási jogú tag pályázatra jelentkezettek meghallgatása
Csete Balázs, Kindling Attila, Marosvölgyi Martin, Oltvári Sándor és Tóth Ádám távozott
2.1. Botka Erik ismertette motivációját az ÉMK HK tanácskozási jogú tagság betöltésére.

Botka Erik távozott
Csete Balázs megérkezett
2.2. Csete Balázs ismertette motivációját az ÉMK HK tanácskozási jogú tagság betöltésére.

Csete Balázs távozott
Kindling Attila megérkezett
2.3. Kindling Attila ismertette motivációját az ÉMK HK tanácskozási jogú tagság betöltésére.

Kindling Attila távozott
Oltvári Sándor megérkezett
Károlyi Roland megérkezett
2.4. Oltvári Sándor ismertette motivációját az ÉMK HK tanácskozási jogú tagság betöltésére.

Oltvári Sándor távozott
Tóth Ádám megérkezett
2.5. Tóth Ádám ismertette motivációját az ÉMK HK tanácskozási jogú tagság betöltésére.

Tóth Ádám távozott
Marosvölgyi Martin megérkezett
2.6. Marosvölgyi Martin ismertette, miért nem adott le végül pályázatot az ÉMK HK tanácskozási
jogú tagság betöltésére, egyelőre csupán jobban bele szeretne látni a HK munkájába.

Marosvölgyi Martin távozott
2.7. Az ÉMK HK tagjai megvitatták a jelentkezők pályázatait, a képviseletben eddig eltöltött idejüket.
A Képviselet Tóth Ádámot és Kindling Attilát egyhangúlag, 10-0-0 arányban támogatta
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tanácskozási jogú tagnak, míg Botka Eriket 1-2-7 arányban, Oltvári Sándort 1-5-4 arányban és
Csete Balázst 8-0-2 arányban nem támogatta a Képviselet.

Csete Balázs, Kindling Attila, Marosvölgyi Martin, Oltvári Sándor és Tóth Ádám megérkezett az ülésre.
Oltvári Sándor 20:07-kor távozott az ülésről
Kállai László megérkezett az ülésre.
Gődér Vivien ismertette a jelentkezőkkel a Képviselet döntését, majd hozzátette, hogy továbbra is
szívesen várnak mindenkit az ülésekre.

3. A kollégiumi házirend és a kollégiumi mentori ügyek
3.1. Kállai László javasolta, hogy frissíteni kell a kollégiumi házirendet. Szabó Krisztina elmondta,
hogy van egy jelenlegi koncepció a frissítéséről, novemberben megküldték az aktualizált
változatot az EHK-nak, azonban visszajelzés eddig még nem érkezett a szabályzatra. Molnár
Zsanett megerősítette, hogy a házirend aktualizálása folyamatban van.
3.2. Kállai László felvetette, hogy a hőfejlesztő eszközök tárolásáról szóló engedély kikérése
felesleges, így javasolta a dokumentum megszüntetését.
3.3. Kállai László elmondta, hogy a KEFIR-en a mosószoba nevű fül nagyon hasznos lenne a
hallgatóknak. Szabó Krisztina elmondta, hogy jelenleg a KEFIR-en belül ennek a kivitelezésével
gondok vannak, amint a problémák megoldódnak bevezetik a használatát.
3.4. Kállai László javasolta, hogy a kollégisták tárolhassák a biciklijüket a szobájukban. Szabó
Krisztina elmondta, hogy ez a menekülési útvonal akadályoztatása miatt kétséges.
3.5. Kállai László elmondta, hogy problémák merültek fel az állatok (halak) kollégiumban való
tartásával kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban egyeztet a KI-vel, mivel ez korábban nem jelenetett
problémát.
3.6. Kállai László hallgatói panaszok után érdeklődött. Szabó Krisztina elmondta, hogy a nem
működő liftek a B épületben nagyon megnehezítik a kollégiumi közlekedést.

Kállai László 20.30-kor távozott az ülésről.

4. A 2019. évi Gólyatábor főszervezői felhívásra jelentkezők meghallgatása
4.1. Károlyi Roland beszámolt a Gólyatábor főszervezői poszt iránti motivációjáról, az ehhez
kapcsolódó meglátásairól. Elmondta, hogy a programok zsúfoltsága miatt sokallja a köröknek
adott teljes napot, továbbá a nagyterem kis mérete és a szellőztetés problémái miatt az esti
programokat napközben tartaná meg szabadtéren.

Károlyi Roland távozott az ülésről
4.2. Az ÉMK HK tagjai megvitatták Károlyi Roland pályázatát és motivációit. A Képviselet 2-5-3
arányban nem támogatta Károlyi Rolandot a Gólyatábor főszervezői poszt betöltésére.
4.3. Gődér Vivien elmondta, hogy pótpályázat kiírása szükséges a Gólyatábor főszervezői poszt
betöltésére, melynek leadási határidejének március 10. 23:59 időpontot javasolta, valamint az azt
követő március 11-ei ülésen tartaná a pályázók személyes meghallgatását.
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5. Javaslat a 2019. évi rendes Tisztújító szavazás Szavazási Bizottság elnöki feladatainak ellátásáról
5.1. Gődér Vivien tájékoztatta a képviseletet, hogy Szabó Krisztina jelentkezett Szavazási Bizottság
elnöki posztjának betöltésére.
5.2. Gődér Vivien előterjesztette Szabó Krisztinát a 2019. évi rendes Tisztújító szavazás Szavazási
Bizottság elnöki posztjának betöltésére, melyet a képviselet egyhangúlag, 10-0-0 arányban
támogatott.
5.3. Gődér Vivien megkérte Szabó Krisztinát, hogy minél előbb tájékoztassa az ÉMK HK-t az őáltala
javasolt bizottsági tagok személyéről.

Oltvári Sándor megérkezett az ülésre.

6. Elnöki beszámoló
6.1. Gődér Vivien tájékoztatta a képviseletet a HK ZH végleges eredményeiről, a HK ZH-ról a
visszajelzéseket a hét végéig lehet megírni.
6.2. Gődér Vivien megkérte a Képviselet tagjait, hogy a Hang- és fénytechnikus felhívást
véleményezzék, majd a héten elektronikus szavazást fog indítani annak elfogadásáról.
6.3. Gődér Vivien beszámolt az ÉMK HÖK SZMSZ módosításáról, amelyet Szabó Krisztina és
Puskely Gergő véleményezett. Elmondta, hogy az ülést követően a napokban elektronikus
szavazást ír ki annak elfogadásáról.

7. Alelnöki beszámoló:
7.1. Pásztor Nikolett felhívta a figyelmet, hogy a póló- és ruharendelés a napokban fog megérkezni,
megkérte a Képviselet tagjait, hogy mindenki mielőbb fizesse ki a rendelése árát. Szabó Krisztina
elmondta, hogy megcsinálja a rendeléseket összesítő táblázatot.
7.2. Pásztor Nikolett tájékoztatta a képviseletet, hogy a következő beszámoló leadási határideje
március 8. 23:59.

8. Gazdasági referensi beszámoló
8.1. Kovács Klementina beszámolt arról, hogy az általa elkészített 2019. évi MŰHASZ éves
rendezvénytervet továbbküldi a képviseletnek.
8.2. Kovács Klementina elmondta, hogy beszámolót fog készíteni a 2018. évi HSZI keret költéseiről.
8.3. Kovács Klementina elmondta, hogy a Szakestre három különböző költségvetés-tervezetet
készített el, melyeket módosítani fog a résztvevők számának csökkentésével. Kovács Klementina
megjegyezte, hogy a résztvevőszám csökkentésével lehetséges, hogy a belépőárak növelése lesz
szükséges.
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9. Oktatási Bizottsági beszámoló
9.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy a Belső Oktatási Bizottsággal véleményezni fogják az EHK által
továbbított TVSZ módosítási javaslatot.
9.2. Pásztor Nikolett kérte a KHK továbbképző oktatási szekcióján résztvevő képviselőket, hogy
számoljanak be az ott elhangzottakról.
9.3. Pásztor Nikolett megjegyezte, hogy a HK TATU Programsorozatra prezentációt készít az oktatási
bizottság munkájáról.

10. Kollégiumi Bizottsági beszámoló
10.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy jelenleg még mindig töltik az üres helyeket a kollégiumokban.
10.2. Molnár Zsanett beszámolt arról, hogy elromlott a teljes kártyarendszer egy váratlan hiba miatt,
melyet Paulik Dániel és Baráz Csongor Dömötör is próbál helyrehozni.
10.3. Molnár Zsanett elmondta, hogy a gondnokság a képviseletre hárította a felelősséget a
mosókulcsok késői leadásának büntetésével kapcsolatban. Pásztor Nikolett tanácsolta, hogy a
mosókulcs leadásának elmulasztása utáni pénzbeli büntetés helyett kerüljenek fegyelmi pontok
bevezetésre. Boldizsár Nóra elmondta, hogy a fegyelmi pontok kiosztását előzze meg szóbeli
figyelmeztetés az első alkalom során. Pásztor Nikolett javasolta, hogy a mosókulcsokat lehessen
6 órára kiterjedően használni, azzal a feltétellel, hogy a 4 óra lejárta után hosszabbítást kell kérni a
portán. Szabó Krisztina elmondta, hogy a kollégiumi mentorok korlátlan mosószoba használata
nem igazságos más hallgatókkal szemben. Kovács Klementina javasolta, hogy csak az éppen
ügyeletben lévő mentor használhassa korlátlan ideig a mosókonyhát.

11. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló
11.1. Kóródi Eszter elmondta, hogy ülést tartott előző héten.
11.2. Kóródi Eszter tájékoztatta a Képviseletet, hogy március 8-án nőnapi karaoket szervez a bizottság
a Drönkben.
11.3. Kóródi Eszter beszámolt, hogy az RB-ben új pontozási rendszer bevezetése várható, melyben
mínusz pontok és különböző határidők megszabása is érvényben lesz.
11.4. Kóródi Eszter elmondta, hogy összeállított egy új listát az árkategóriákról, melyet Orbán Balázs
jóváhagyott.
11.5. Kóródi Eszter tájékoztatta a képviseletet, hogy a HK által szervezett Vacsoracsata nevű
rendezvény a tavaszi szünet után lenne esedékes.
11.6. Kóródi Eszter beszámolt, hogy az éves megkeresővel foglalkozott.

12. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló
12.1. S. Nagy Roland Levente elmondta, hogy az előző héten nem történt érdemleges változás a
pályázatokkal kapcsolatban.

13. Szociális Bizottsági beszámoló
13.1. Boldizsár Nóra elmondta, hogy HK közeli hallgatók pályázatainak aláíratásával foglalkozott.
13.2. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy a pályázatokat Pásztor Nikolettel bevitték a HSZI-be.
13.3. Boldizsár Nóra tájékoztatta a képviseletet, hogy a szociális pályázatok bírálóinak értékelésével
foglalkozott, a bírálók pályázati adatlapjait bevitte az EHK-ba.
13.4. Boldizsár Nóra megjegyezte, hogy a Szociális Bizottság tisztújítását szeretné, ha egy időpontban
lenne a tavaszi tisztújítással.
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13.5. Boldizsár Nóra elmondta, hogy elektronikus szavazáson vett részt egy rendkívüli szociális
ösztöndíj pályázattal kapcsolatban.
13.6. Boldizsár Nóra beszámolt arról, hogy elkezdte Tóth Ádám betanítását a szociális referensi poszt
betöltésére.
13.7. Boldizsár Nóra elvállalta, hogy még a mandátuma lejárta előtt felújításra kerül a volt Gazdasági
Bizottság irodahelyisége. Kovács Klementina felhívta a figyelmet arra, hogy a helyiség a Vásárhelyi
Napokhoz kompatibilisen készüljön el.

14. Egyéb felelősi beszámolók:
14.1. Károlyi Roland elmondta, hogy jelenleg a Mentorgárda körhelyiségének felújításával, festésével
foglalkoznak. Károlyi Roland tájékoztatta a Képviseletet arról, hogy jelenleg 17 jelölt van a körben,
mindegyikőjük leadta a jelentkezéshez szükséges pályázatot. A tagok jelenleg a Szakest
szervezésével és a köri SZMSZ javításával foglalkoznak, utóbbival kapcsolatban megbeszélésük lesz
a napokban. Károlyi Roland beszámolt arról, hogy a Karimába borítójára szánt Szakest plakáttal
probléma akadt.
14.2. Szabó Krisztina beszámolt, hogy megbeszélésen vett részt Barta Dáviddal, a WhiteFÜL
körvezetőjével. A kör a Tehetségkutatót MŰHASZ pultnyitás nélkül, batyus buliként megtartja,
továbbá a március 25-ei nyitásra is vannak már terveik. Szabó Krisztina megkérte a Képviselet
tagjait, hogy támogassák a kört azzal, hogy részt vesznek a programjaikon.
14.3. Szabó Krisztina elmondta, hogy vasárnap Kibővített Kollégiumi Bizottság ülést tartott az
öntevékeny körök vezetőinek.. A köri vacsorára a körvezetők az április 12., pénteki napot
javasolták. Mivel ez az időpont a Képviselet több tagjának sem megfelelő, újabb felmérést fog
tartani az időpontról. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a körvezetők javasolták a Kulthét és a
Szakmai hét időpontjának megcserélését, ezáltal több embert mozgósíthatnának a programokra. A
Szakmai hét szervezése a Vásárhelyi Napokra való szponzorkeresés mellett nem megvalósítható a
tavaszi félévben, ezért Szabó Krisztina javasolja az őszi Szakmai hét több hetes megvalósítását.
Szabó Krisztina tájékoztatta a képviseletet arról, hogy jelenleg kettő kör küldte meg az SZMSZ-ét
elfogadásra.
14.4. Kovács Klementina elmondta, hogy plakátokkal foglalkozott, valamint a hírcsatornára érkező
feladatokat intézte.
14.5. Puskely Gergő elmondta, hogy a március-április WCPresshez várja a hirdetendő anyagokat a
Képviselet tagjaitól.
14.6. Puskely Gergő beszámolt arról, hogy készít egy kérdőívet a körök számára, mely az
elkövetkezendő félév(ek)re, valamint a Gólyatáborra nézve hasznos lehet.. Puskely Gergő
megjegyezte, hogy ezen a héten a HK TATU programsorozat következő előadására fog sor kerülni.

15. Egyebek:
15.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy hallgatói megkeresésekkel foglalkozott.
15.2. Szabó Krisztina beszámolt, hogy elkészítette és megküldte a Tisztújításról szóló borítót a Karima
felé.
15.3. S. Nagy Roland Levente elmondta, hogy a Gólyatáborról szóló videók elkészültek, ezeket a
képviseletnek megküldi. Kóródi Eszter javasolta, hogy a videók a Tízpezsgős vetélkedőn
kerüljenek levetítésre.
15.4. Boldizsár Nóra elmondta, hogy egy hallgató önkényesen, a gondnokság és további illetékes
szervek tudta nélkül költözött át másik szobába, azonban a hallgató jelenlegi hollétéről senki nem
tud.
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15.5. Boldizsár Nóra felvetette, hogy a Vásárhelyi Napok főszervezője járjon be az ülésekre és
számoljon be a szervezés folyamatairól.
15.6. Szabó Krisztina elmondta, hogy a HK és a Szakkollégium közötti megbeszéléssel kapcsolatban
nincs előrehaladás.
Budapest, 2019. március 04.
Következő ülés: 2019. március 11. 18:10

S. Nagy Roland Levente

Gődér Vivien

emlékeztetővezető

ÉMK HK elnök
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