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Emlékeztető 

 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. március 11-én (hétfőn) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 18:10 

Az ülés vége: 23:00 

Jelen voltak:  

Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Gődér Vivien, Katona Rebeka, Kovács Klementina, Molnár 

Zsanett, Pásztor Nikolett, Puskely Gergő, S. Nagy Roland Levente, Szabó Krisztina, Szűcs Ákos 

Kimentését kérte: Kóródi Eszter 

Késett:  

Tanácskozási jogú tagok: Károlyi Roland, Kindling Attila, Tóth Ádám  

Vendég: Baráz Csongor Dömötör, Csete Balázs, Hudák Regina, Komoróczy Zsuzsa, Lőrincz Andrea, 

Lőrincz László, Marosvölgyi Martin, Oltvári Sándor, Szántai Péter 

 

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. 

 

Baráz Csongor Dömötör, Hudák Regina, Komoróczy Zsuzsa, Lőrincz Andrea, Lőrincz László és 

Szántai Péter megérkezett 

 

1. Aktualitások 

1.1. Gődér Vivien ismertette a jelenlévőkkel a Szakkollégiumi Alapítvány működésével és a 

Szakkollégium által gyűjtött támogatásokkal felmerülő problémákat, kételyeket. Baráz Csongor 

Dömötör tájékoztatta a Képviseletet, hogy sok esetben a cégek keresik meg őket, nem fordítva, 

így az ő részükről nem történik megkeresés. Gődér Vivien elmondta, hogy korábbi alkalmak 

során többször kérte a HK a Szakkollégiumot, hogy működjenek együtt, bármiféle támogatást 

csak a Képviselet hozzájárulásával fogadjanak el, így kiküszöbölhetőek lennének a cégek duplán 

való felkeresése. Baráz Csongor Dömötör szerint a HK informálása minden egyes esetben nem 

megoldható, hiszen rengeteg adományt kapnak, illetve kérdés, hogy a terméktámogatások 

esetében is ez lenne-e a teendő. Lőrincz László felhívta a Szakkollégium tagjainak a figyelmét, 

hogy célszerű lenne az Egyetem alapítványát (MŰHAL) igénybe venni, hiszen a saját alapítványuk 

még nem közhasznú, ezért 27% ÁFÁ-t kell fizetniük az adományok után. Baráz Csongor 

Dömötör ezt a lehetőséget elutasította. Kovács Klementina kezdeményezte a Szakkollégium és 

a Rendezvényszervező Bizottság (RB) együttműködését a támogatásgyűjtésekben. Kovács 

Klementina elmondta, hogy az RB jelenleg egy éves kiajánló prospektus összeállításán dolgozik, 

melyben minden kari rendezvény szerepelni fog, továbbá a cégek megtalálják benne a 

támogatásokért nyújtott reklámszolgáltatásainkat. Amennyiben ebbe a dokumentumba 

bekerülnének a Szakkollégium eseményei, a megkereséseket végezhetné közösen a két csapat. 
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Szántai Péter egyetértését fejezte ki az ötlettel, a következő félévre összeállítják a rendezvényeik 

leírását és igyekeznek embert találni az RB-s feladatok ellátására. Gődér Vivien kérte, hogy április 

1-éig jelezzék, kik lesznek azok a Szakkollégiumi tagok, akik betanulnak az RB munkájába. 

Komoróczy Zsuzsa és Lőrincz Andrea kérték, hogy az RB tagjai vegyenek részt a tagozati 

gyűléseken, ahol ismertetik az RB feladatköreit, munkásságukat. 

Baráz Csongor Dömötör, Hudák Regina, Komoróczy Zsuzsa, Lőrincz Andrea, Lőrincz László, 

Marosvölgyi Martin és Szántai Péter távozott az ülésről 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Gődér Vivien elmondta, hogy múlt héten egyeztetett Lányi Györggyel, a Vásárhelyi Napok 

főszervezőjével a nagyteremfestéssel kapcsolatban. Gődér Vivien tájékoztatta a Képviseletet, 

hogy a Tízpezsgős vetélkedő április 10-én kerül megrendezésre, melynek főszervezője Kovács 

Hanna lesz. Kovács Klementina elmondta, hogy a VN költségvetését Pulay Anna elkészítette, 

azonban vannak benne hibák és kérdéses sorok, erről a későbbiek folyamán fog beszámolni. 

Továbbá hozzátette, hogy a Tízpezsgős kiadásaival is a VN-re elkészült költségvetésben kell 

számolni. Gődér Vivien Lányi György kérésére kikérte a Képviselet véleményét arról, hogy a 

VN-en más karos hallgatók is indulhassanak. A Képviselet támogatta az ötletet. Gődér Vivien 

beszámolt, hogy a VN utáni, május elsején megrendezésre kerülő főzésre szükséges egy felelős 

megválasztása. Tóth Ádám jelentkezett a feladatra.  

2.2. Gődér Vivien emlékeztette a Képviselet tagjait, hogy a 2019. február 1 – 2019. február 28. közötti 

időszakról szóló beszámolók megküldésének határideje 2019. március 8. Az értékelés 

elfogadásáról elektronikus szavazást fog indítani.  

2.3. Gődér Vivien elmondta, hogy március 13-án, szerdán, 14:15 órai kezdettel Kari Tanács lesz, 

melyen az ÉMK HÖK SZMSZ módosításról lesz szó. 

2.4. Gődér Vivien megkérte a Képviselet PR felelőseit, hogy az előző félév Tisztújító Szavazásához 

hasonlóan a mostanihoz is készüljön egy fül a HK honlapjára, ahol minden fontos tudnivaló 

megtalálható lesz. Továbbá kérte, hogy az elnöki pályázati kiírás is minél előbb kerüljön ki. 

2.5. Gődér Vivien elmondta, hogy a januári ülések óta nincsenek fent az emlékeztetők a honlapon, 

kérte a felelősöket, hogy azok feltöltését minél előbb pótolják. Kovács Klementina elmondta, 

hogy a hétvégén oktatást tart Csete Balázsnak és Puskely Gergőnek, hogy tudják kezelni a 

honlapot. 

3. A 2019. évi Gólyatábor főszervezői pótpályázatra jelentkezők meghallgatása 

3.1. Szabó Krisztina beszámolt a Gólyatábor Főszervezői poszt iránti motivációjáról, az ehhez 

kapcsolódó meglátásairól. Ismertette a tavalyi szervezés során tapasztalt hibákat, a hibák 

javításával kapcsolatos meglátásait, ötleteit. Szeretné, hogy a két kar Hallgatói Képviseletének 

gazdasági referensei közösen dolgozzanak, a főszervezők-szervezők közötti feladatmegosztások 

a szervezés legelején rögzítésre kerüljenek, továbbá a fotósok és videósok munkájára jobban oda 

szeretne figyelni. A tavalyi szervezői felkészületlenség és tájékozatlanság miatt szeretné, hogy már 

áprilisban alakuljon meg a szervezői gárda, így a közös munkát hamarabb és hatékonyabban 

kezdhetik meg. Szabó Krisztina elmondta még elképzeléseit a szervezők kiválasztásáról, illetve 

a programok változtatásairól. Puskely Gergő érdeklődött, hogy a nagyterem szellőzési 

problémáit hogyan oldaná meg. Szabó Krisztina szerint ez egy kötelező rossz, amit sajnos el 

kell viselni, a sokszori szellőztetés elkerülhetetlen, de a csapatok tavalyitól eltérő, szellőzöttebb 

leültetésével enyhíteni lehet a körülményeken. Gődér Vivien megkérdezte, vannak-e ötletei rossz 

idő esetére. Szabó Krisztina elmondta, hogy a balatonlellei tábor viszonylag kevés zárt térrel 
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rendelkezik, ezért bővítené a lehetőségeket egy, az udvaron felállított sátorral, így a nagyterem, 

ebédlő és esetlegesen a folyosó és büfé melletti területek elegendőek lehetnek a foglalkozások 

megtartására rossz idő esetén is. 

 

Szabó Krisztina távozott az ülésről 

 

3.2. A Képviselet tagjai megvitatták Szabó Krisztina pályázatát és motivációit. 

 

Szabó Krisztina visszaérkezett az ülésre 

 

3.3. Az ÉMK HK tagjai 8-0-2 (igen-nem-tartózkodom) arányban támogatta Szabó Krisztinát a 2019. 

évi építőmérnöki Gólyatábor főszervezői poszt betöltésére. 

3.4. Kovács Klementina elmondta, hogy Kovács Szilviával (TTK HK) egyeztetett a Gólyatábor 

szervezői hozzájárulásról. 

3.5. S. Nagy Roland Levente és Szabó Krisztina elő fogják készíteni a Gólyatábor szervezői 

pályázati felhívást. 

 

4. Javaslat a 2019. évi rendes Tisztújító szavazás Szavazási Bizottság tagjainak személyéről 

4.1. Szabó Krisztina előterjesztette Boldizsár Nórát, Gődér Nikolettát és Kóródi Esztert a 

Szavazási Bizottság tagjainak, melyet a Képviselet egyhangúlag, 10-0-0 arányban támogatott. 

 

5. Javaslat a VPKNet 2018/19. tavaszi félévre szóló bérezésére 

5.1. Gődér Vivien előterjesztette a VPKNet 2018/19. tanév tavaszi félévre vonatkozó bérezésének 

javaslatát, melyet a Képviselet egyhangúlag, 10-0-0 arányban támogatott. 

 

6. Alelnöki beszámoló 

6.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy az alakuló hétvége szállásfoglalásával akadtak problémák, az 

eredetileg kiválasztott helyszínre nem tud a Képviselet menni. Ezen szállás helyett Puskely 

Gergő új szálláshely foglalását intézi Zánkán a Játszótér Alapítvány jóvoltából. Az Alapítvány 

tréninget is szervezne a Képviseletnek, melyen a HK tagjainak részt kell venni, a részvételt 

jelenléti ívvel fogjuk igazolni. A szállás nem fűtött, ezért fontos, hogy mindenki hozzon magával 

meleg ruhát. Minimum 15, maximum 20 fő befogadására képesek, ezért javaslat, hogy a 

Tisztújításon indulók mellett azok is vegyenek részt a hétvégén, akik akkor még mandátummal 

rendelkeznek. Pásztor Nikolett, Puskely Gergő és S. Nagy Roland Levente közösen fogja 

megszervezni a hétvége programját. 

6.2. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy szükséges lenne megbeszélést tartani az új Képviselet 

felépítésről, ugyanis felmerültek kérdések a HK létszámával és bizonyos posztjainak betöltésével 

kapcsolatban. 

6.3. Pásztor Nikolett tájékoztatta a Képviseletet, hogy az elnökséggel a hét folyamán lesz lehetősége 

mindenkinek személyes egyeztetésre, aki eddig még nem tette volna ezt meg. 

6.4. Pásztor Nikolett emlékeztette a HK tagjait, hogy a ruharendelés a múlt hét folyamán 

megérkezett, aki még nem vette át a rendelését, a HK irodában megteheti. 

6.5. Pásztor Nikolett elmondta, hogy a Kari Tanács után fog egyeztetni Kónya Éva Dékáni 

Hivatalvezetővel az aktuális ügyekről. 

 

7. Egyetemi Hallgatói Képviselet beszámoló 
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7.1. Katona Rebeka és Kovács Klementina beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. 

február 28-ai és 2019. március 7-ei ülésén elhangzottakról. Az ülések emlékeztetője elérhető az 

EHK honlapján (http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok). 

 

Katona Rebeka távozott az ülésről 

 

8. Gazdasági referensi beszámoló 

8.1. Kovács Klementina elmondta, hogy az MGR szűrések miatt pontos számadatok vannak a tavaly 

képzett maradványainkról, így a rendelkezésre álló keretekről és bevételekről. 

8.2. Kovács Klementina előterjesztette az idei HSZI költségvetést, melyet a Képviselet egyhangúlag, 

10-0-0 arányban támogatott. 

 

Lányi György megérkezett az ülésre. 

 

8.3. Kovács Klementina ismertette a VN költségvetés tervezetét és az azzal kapcsolatos kérdéseket, 

problémákat. A megbeszéltek alapján módosításra kerültek a jegyárak, a szervezői ruharendelés, a 

szponzoráció mértéke, a nyereményekre és ajándékokra szánt összegek. 

8.4. Kovács Klementina beszámolt, hogy elkészítette a 2019. évi MŰHASZ éves rendezvénytervet, 

melyet felküldött a levelezőlistára és kéri a Képviseletet, hogy véleményezzék az anyagot. 

9. Oktatási Bizottsági beszámoló 

9.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy a múlt hét folyamán lezajlott a HK TATU programsorozat 

oktatási bizottságról szóló eseménye.  

9.2. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy Belső Oktatási Bizottság ülést tartott, ahol Szűcs Ákos 

elmondta a KHK továbbképző hétvége oktatási szekcióján történteket. Pásztor Nikolett 

elmondta, hogy Beluzsár Ádámtól el fogja kérni a szekción készült írásos anyagokat. Pásztor 

Nikolett megjegyezte, hogy a BOB ülésen a Külső Oktatási Bizottság projektjével is foglalkoztak, 

miszerint a TVSZ módosítás véleményezéséről volt szó. 

9.3. Pásztor Nikolett tájékoztatta a HK tagjait, hogy szerdán KOB ülés lesz, melyen a TVSZ 

módosításról, a különeljárási díjak utólagos kiírásáról, a 7. alkalommal történő tárgyfelvételről és a 

2020. évtől bevezetendő felvételi változásokról volt szó. 

10. Kollégiumi Bizottsági beszámoló 

10.1.  Molnár Zsanett elmondta, hogy a Házirend módosítással kapcsolatban kereste Gődér 

Nikolettát. Az EHK még nem foglalkozott a kollégiumi házirendek felülvizsgálatával, a folyamatot 

próbálja megsürgetni. 

10.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy egyeztett Kállai László vezető kollégiumi mentorral, aki 

megküldte a Házirenddel kapcsolatos módosítási javaslatait.  

10.3. Molnár Zsanett tájékoztatta a HK tagjait, hogy a kollégiumokban még mindig sok üres hely van, 

melyeket már nem tudnak a rendes kollégiumi felvételi pályázaton jelentkezett hallgatókkal tölteni, 

ezért az összes, jelenleg nem kollégista hallgató Neptun üzenetet fog kapni az utólagos kollégiumi 

jelentkezés lehetőségéről. 

10.4. Molnár Zsanett elmondta, hogy a kollégiumban található ital-és ételautomaták cseréje folyamatban 

van. 

10.5. Molnár Zsanett beszámolt, hogy a hallgatók kollégiumi jelentkezés során megadott adatainak 

ellenőrzése folyamatban van. 
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11. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 

11.1. Kóródi Eszter távollétében Szabó Krisztina elmondta, hogy múlt hét kedden RB gyűlés és 

csapatépítés volt. 

11.2. Szabó Krisztina beszámolt, hogy az RB utánpótlás pályázat tervezett leadási határideje április 12-

e lesz. 

11.3. Szabó Krisztina tájékoztatta a Képviselet tagjait, hogy az Építőmérnöki Szakestre megkezdték a 

megkereséseket, azonban a Sportnapra még nem érkezett konkrétum. Puskely Gergő hozzátette, 

hogy a Sportnap időpontja még kérdéses, a holnapi nap folyamán dől el, hogy marad-e az eredeti 

dátum. 

11.4. Szabó Krisztina elmondta, hogy a bizottság tagjainak március 25-éig kell megkeresni a rájuk 

kiosztott cégek felét a Vásárhelyi Napok támogatásával kapcsolatban, majd április 8-áig az összes 

többi céget is fel kell keresniük. A bizottság tervei szerint a reklámszerződések április 15-éig meg 

fognak érkezni. 

11.5. Szabó Krisztina beszámolt, hogy Kóródi Eszter a mai nap volt Dr. Duna László Dékán Úrnál, 

aki aláírta a dékáni ajánlást az éves kiajánló prospektusba. 

11.6. Szabó Krisztina elmondta, hogy március 8-án megrendezésre került a Drönkkel közreműködve a 

Nőnapi karaoke, mely technikai hibával indult, de kis csúszással megoldották a problémát és 

rendben lezajlott az esemény. 

11.7. Szabó Krisztina tájékoztatta Képviseletet, hogy az RB utánpótlásába keresnek hallgatókat. 

11.8. Szabó Krisztina hozzátette, hogy a bizottság fotózáson vett részt a hétvégén,  a közeljövőben 

pedig irodafestést terveznek. 

12. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 

12.1. S. Nagy Roland Levente elmondta, Varga Ferenc (EHK) kéri, hogy az előző 2 év Kari BME 

pályázat eredményeit küldjük meg neki. 

12.2. S. Nagy Roland Levente beszámolt, hogy az Ösztöndíj csapatmeghajtót rendszerezte és kéri, 

hogy akinek van még a bizottság munkájához kapcsolódó anyaga küldje el neki, hogy feltölthesse. 

13. Szociális Bizottsági beszámoló 

13.1. Boldizsár Nóra elmondta, hogy a 2018/19. tavaszi félévre szóló szociális pályázat visszajelző 

kérdőív eredményeit Török Lili (EHK) el fogja küldeni. 

13.2. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy a féléves projektek és az ESZR fejlesztés munkálatai hamarosan 

megkezdődnek, a megbeszélésekre Tóth Ádám is vele fog tartani. 

13.3. Boldizsár Nóra tájékoztatta a Képviseletet, hogy a GB iroda festése a tavaszi szünet után lesz 

esedékes, a pontos dátum meghatározására doodle-t küldött fel, kéri a tagokat, hogy töltsék ki. 

 

14. Egyéb: 

14.1. Károlyi Roland elmondta, hogy a Mentorgárda megvált egy aktív tagjától, ugyanis egy mentornak 

megszűnt a hallgatói jogviszonya. 

14.2. Károlyi Roland beszámolt, hogy a Szakest szervezésével foglalkoznak, szeretnének pultot az 

eseményre, illetve padokat kérni a Martos Kollégiumból. A pulttal kapcsolatban Szabó Krisztina 

egyeztetni fog Pulay Annával vagy Molnár Krisztinával. 

14.3. Károlyi Roland elmondta, hogy csütörtökön a Vásáhelyi Klubbal közös csapatépítést és vetélkedőt 

szerveznek. 

14.4. Károlyi Roland elmondta, hogy március 22-24. között Memping lesz. 

14.5. Károlyi Roland beszámolt, hogy a múlt hét folyamán vacsorát tartottak a Trófea étteremben. 
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14.6. Károlyi Roland tájékoztatta a Képviseletet, hogy a körvezetői poszt iránt továbbra sincs érdeklődő. 

14.7. Kovács Klementina elmondta, hogy a tavaszi szünetben nem lesz elérhető, ezért kéri, hogy a 

dokumentáció PR felelősi feladatait végezze el más. Kovács Klementina ezzel kapcsolatosan 

hozzátette, hogy az egyéb elfoglaltságai miatt nem tudja már vállalni a poszttal járó feladatok 

elvégzését, ezért kéri a Képviselet tagjait, hogy gondolkozzanak új felelős kinevezésén. 

14.8. Kovács Klementina elmondta, hogy a Műegyetemi Állásbörze március 12-13-án kerül 

megrendezésre. 

14.9. Szabó Krisztina tájékoztatta a Képviseletet a Szakkollégium elnökségében történt változásokról. 

14.10. Szabó Krisztina elmondta, hogy a Köri vacsora időpontjának meghatározása céljából 

kiküldött egy doodle-t a köröknek, jelenleg még csak 3 kör töltötte, a kitöltési határidő március 14. 

14.11. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a Kari tábor igényfelmérés végett kiküldött kérdőív 

kitöltésének határideje március 14. 

14.12. Szabó Krisztina elmondta, hogy a februári köri beszámolók nagy része a kért 

kritériumokkal megérkezett. 

14.13. Szabó Krisztina beszámolt, hogy az ÉMK HÖK kitüntetésekről a következő Kibővített 

Kollégiumi Bizottság ülésen tesznek javaslatot a körvezetők. 

14.14. Szabó Krisztina kérte a körvezetőket, hogy szedjék össze a március-áprilisi WCPressben 

megjelenésre szánt hirdetéseiket. 

14.15. Szabó Krisztina emlékeztette a köröket, hogy a rendezvényeik promótálásában a HK segít 

nekik, amennyiben megküldik a hirdetésre szánt eseményeket és egyéb anyagokat. 

14.16. Szabó Krisztina elmondta, hogy a Hang-és fénytechnikusi felhívással kapcsolatban írt a 

köröknek, ugyanis a március 14-ei határidőhöz képest még senki nem adott le pályázatot. 

14.17. Szabó Krisztina beszámolt, hogy szeretné a HK honlap közélet fülének tartalmát frissíteni. 

14.18. Szabó Krisztina tájékoztatta a Képviseletet, hogy Orbán Balázs és Balassa Péter 

álláspontja szerint akkor ülhetnek le beszélni a WhiteFÜL nyitásairól, ha tisztázzák, hogy a nyitások 

alkalmával keletkezett mínuszt ki fogja fizetni. 

14.19. Szabó Krisztina elmondta, hogy egyeztetett Sipos Péterrel a Buddy Holly táncoktatások 

nagyteremigényléseivel kapcsolatban. 

14.20. Puskely Gergő beszámolt, hogy egyeztetett Soltész Reginával a Sportnap időpontjáról. 

Jelenleg még nincs biztos információ arról, hogy változik-e az esemény dátuma. 

14.21. Puskely Gergő elmondta, hogy Csete Balázs elkészítette a WCPresst, melyet a honlapi 

nap folyamán ki kellene helyezni. 

14.22. Puskely Gergő tájékoztatta a Képviseletet, hogy a HK TATU programsorozat az 

érdeklődés hiánya miatt megszüntetésre kerül, több alkalom nem kerül megrendezésre. Az eddigi 

elkészített anyagokat összegyűjti és elérhetővé teszi a hallgatók számára, továbbá kéri a Képviseletet, 

hogy gondolkozzanak és segítsék, miért alakult ki a jelenlegi helyzet, hogyan lehetne javítani a 

programsorozat népszerűségén a jövőben. 

14.23. Molnár Zsanett érdeklődött, hogy a HK irodában található új nyomtató használható-e. A 

képviselet tájékoztatta Zsanettet, hogy egyelőre pendrive-ról működik csak a nyomtatás. Gődér 

Vivien kérte a HK tagjait, hogy magán célra ne használja senki a nyomtatót, vagy ha használják, 

annak költségeit fizessék be. Kovács Klementina elmondta, hogy a nyomtatót hálózatra kell kötni 

és úgy működnie kell a nyomtatásnak a számítógépről is. 

14.24. Szabó Krisztina beszámolt, hogy egyeztetni fog Hadarics Rékával a HK KVZoo-s 

nyitásával kapcsolatban, kérni fogja, hogy március 27-én tarthassuk meg az eseményt. 

14.25. Szabó Krisztina emlékeztette a Képviselet tagjait, hogy a poszthalmozás több referensi, 

felelősi, egyéb nagyobb feladatok ellátása esetében nem célszerű, azonban tagként várhatóan több 

bizottságban is dolgozniuk kell majd. Kérte a HK érdeklődőket és tanácskozási jogú tagokat, hogy 

legyenek nyitottak minden bizottság működésére, egyeztessenek a jelenlegi tagokkal és 
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bizottságvezetőkkel, legyen képük arról, melyik bizottság érdekli őket, nehogy az alakuló ülés 

alkalmával kelljen olyan posztot vállalniuk, amit nem szívesen töltenének be. 

14.26. Szabó Krisztina elmondta, hogy Katona Rebeka szeretne lemondani az 

emlékeztetővezető posztjáról. Oltvári Sándor jelezte, hogy szeretné megtanulni a poszttal járó 

feladatokat, Kovács Klementina segíteni fog neki a felkészülésben. 

14.27. Csete Balázs elmondta, hogy egyelőre nem kapott információt a Több lett? Maradhat! 

gyűjtéssel kapcsolatban. 

14.28. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy az irodában jelenleg nem működik a wifi, emiatt felveszi 

a kapcsolatot Paulik Dániellel. 

14.29. Puskely Gergő javasolta, hogy a mai ülés utáni megbeszélés kerüljön át holnap estére. 

14.30. Lányi György érdeklődött, hogy idén is lesz-e kari nyereményjáték az Állásbörze alatt. 

Kovács Klementina elmondta, hogy amint kap erről információt továbbítani fogja. Lányi György 

érdeklődött, hogy lehet-e tagja valaki a VN szervezői gárdájának úgy, hogy megszűnt a hallgatói 

jogviszonya. Korábbi precedens miatt a Képviselet nem támogatja, hogy hallgatói jogiviszony 

megléte nélkül szervezzen bárki is. Lányi György megkérdezte, hogy a nyitásaikról szóló 

elszámolásban miért 15% ügyvitellel számol a MŰHASZ. A képviselet erre nem tudott választ adni, 

de utána fognak járni. Lányi György érdeklődött, hogy a VN alkalmával tarthatnak-e 

aszfaltrajzolást a BME területén. Kovács Klementina rá fog kérdezni az illetékeseknél. 

14.31. Károlyi Roland érdeklődött, hogy a Karima adhat-e le két tagra kiemelkedő körtag jelölést, 

amiből az egyik hivatalosan nem lenne átadva, a kör kifizetne egyet. A Képviselet támogatta az 

ötletet. 

14.32. Károlyi Roland érdeklődött, hogy korábbi években kik kaptak már Hallgatókért Díjat. 
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