Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. március 25-én (hétfőn) tartott üléséről
Az ülés kezdete: 18:10
Az ülés vége: 23:45
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Katona Rebeka, Kovács Klementina, Kóródi Eszter, Molnár
Zsanett, Pásztor Nikolett, Puskely Gergő, S. Nagy Roland Levente, Szabó Krisztina, Szűcs Ákos
Kimentését kérte:
Késett: Gődér Vivien
Tanácskozási jogú tagok: Károlyi Roland, Kindling Attila, Tóth Ádám
Vendég: Botka Erik, Csete Balázs, Fazekas Enikő, Gulyás Gabriella, Lányi György, Marosvölgyi Martin,
Oltvári Sándor, Smudla Eszter, Soltész Regina, Szolnoki Roxána
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. Alelnöki beszámoló
1.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy előző héten részt vett a Kari Tanácson és beszámolt az ott
elhangzottakról. A Kari Tanács jegyzőkönyve elérhető a Kar honlapján
(http://epito.bme.hu/szabalyzatok).

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet beszámoló
2.1. Kovács Klementina beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. március 21-ei ülésén
elhangzottakról.
Az
ülések
emlékeztetője
elérhető
az
EHK
honlapján
(http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok).

Lányi György megérkezett

3. Vásárhelyi Napok főszervezői beszámoló
3.1. Lányi György beszámolt, hogy a Vásárhelyi Napokra 5 csapat nevezett. Elmondta, hogy
egyeztetett Orbán Balázzsal, aki javaslatot tett a fellépőkre. Továbbá elkészült a Vásárhelyi
Napok költségvetése, a Dékáni és Tanszéki meghívásokat a héten küldik ki.

Lányi György távozott
Soltész Regina és Gődér Vivien megérkezett
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4. DSK Sportnap szervezői beszámoló
4.1. Puskely Gergő érdeklődött a Sportnap költségvetés állapotáról, és annak hibája esetén egy
másodlagos megoldás lehetőségéről. Soltész Regina elmondta a költségvetés átdolgozásra fog
kerülni, mivel az új tervezetben csak a sportpályákért kell fizetni és a sportokhoz szükséges
eszközöket ingyen, más úton is képesek beszerezni.
4.2. Szabó Krisztina érdeklődött a Sportközpont kibérlésének lehetőségéről az eseményre.
4.3. Soltész Regina elmondta, hogy az szervezést nagyban lassítja az információ áramlásának hiánya,
ezért több egyeztetésre lenne szükség.
4.4. Szabó Krisztina megkérdezte, lehetséges-e a VN sportnapjával egyben megszervezni a DSK
Sportnapot. Soltész Regina lehetségesnek találta az elgondolást.
4.5. Soltész Regina elmondta március 25-én 20:00-kor lesz a következő Sportnap szervezői gyűlés.

Soltész Regina távozott

5. Gazdasági referensi beszámoló
5.1. Kovács Klementina egyeztetett a VN költségvetéséről Lányi Györggyel.
5.2. Kovács Klementina egyeztetett Pulay Annával és Molnár Krisztinával a Szakesttel
kapcsolatban. A végleges költségvetés elkészült a Szakestre.
5.3. Kovács Klementina felkérte Tóth Ádámot, hogy az ÉMK HK irodában lévő fogyóeszközökről
készítsen listát.

6. Oktatási Bizottsági beszámoló
6.1. Pásztor Nikolett elmondta, részt vett a KOB ülésen, ahol a TVSZ módosításáról volt szó, a
Belső Oktatási Bizottság március 26-án fogja tárgyalni a témát. A tervezett módosítások alapján
a hallgatók részéről aktív részvétel szükséges az órákon vagy az oktatók által megtagadható a
jelenlét aláírása. Továbbá szó esett a házi feladatokról szóló módosításról, eszerint a félévközi
házi feladatok súlya a jegy minimum 15%-át adnák. Szó volt a teljesítményértékelésekről
miszerint a mintattanterv szerint haladóknak hetente maximum 2 zárthelyi írása lehetséges, a 1314. heteket leszámítva, ahol maximum 4 ezeknek a száma, felvetették a 13-14. heti zárthelyi
felmérések előrébb hozását. A módosításban szerepel az őszi félév 1 héttel későbbi kezdete.
6.2. Pásztor Nikolett beszámolt, a 2017 óta ki nem írt külön eljárási díjakról, ez az összeg nagyjából
26 millió forintra tehető, átlagban 3000 Ft/fő, a maximum 75000 Ft egy főre.
6.3. Pásztor Nikolett tájékoztatta a Képviseletet, hogy ismét téma volt a 2020-as felvételi
követelmények változása. Szűcs Ákos érdeklődött az újra felvételizőknek az új rendszernek kelle megfelelnie.

7. Kollégiumi Bizottsági beszámoló
7.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy a héten belépőkártyák készítésével foglalkozott.
7.2. Molnár Zsanett megkeresést kapott Lőrincz Lászlótól a Management Szakkollégiummal
kapcsolatban mely alapján a Vásárhelyi Pál Kollégiumban szeretnék megoldani az
együttlakásukat, ez 4 egymás melletti szobával lenne megoldható.
7.3. Molnár Zsanett emlékeztette a képviselet tagjait, hogy a KBM-et március 31-ig el kell fogadni.
7.4. Gődér Vivien érdeklődött Molnár Zsanettől a hőfejlesztő háztartási engedélyekről. Molnár
Zsanett elmondta, hogy a kollégiumi lakók csináltatják a papírokat, későbbi változtatásokról a
házirend módosításáig nincs információ.
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8. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló
8.1. Kóródi Eszter beszámolt, hogy elkészítette az éves megkeresőt, amit felküldött levelezőlistára.
8.2. Kóródi Eszter elmondta, hogy a héten egyeztetett Orbán Balázzsal.
8.3. Kóródi Eszter elmondta, hogy egyeztetett Baráz Csongor Dömötörrel, egy céggel közösen
szervezendő állófogadásról. Az állófogadás célja hallgatók toborzása szakmai gyakorlatra.
8.4. A képviselet kérésére Kóródi Eszter részt vesz a Szakkollégium egyik hétfői gyűlésén.
8.5. Kóródi Eszter tájékoztatta a Képviseletet, hogy a Szakestre sikeresen gyűjtöttek termék
támogatásokat.
8.6. Kóródi Eszter beszámolt, hogy a vacsoracsatát április 11-re vagy 12-re szeretné megszervezni.
Más programmal való ütközés miatt, azonban ez nem lehetséges, így új időpontot igyekszik
keresni a rendezvénynek.

9. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló
9.1. S. Nagy Roland Levente elmondta, hogy a Külső közösségi ösztöndíj pályázat dokumentációja
nem lett elfogadva, mivel több beszámoló is hibákat tartalmazott, így ennek hiánypótlásával fog
foglalkozni.

10. Szociális Bizottsági beszámoló
10.1. Boldizsár Nóra elmondta, hogy kiküldte a tavaszi időszak szociális bírálóival egyeztetett a Külső
közösségi ösztöndíjról.
10.2. Boldizsár Nóra tájékoztatta a Képviseletet, hogy Tóth Ádám segítségével elkezdte szervezni a
bírálói utánpótlást a következő szociális időszakra.
10.3. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy március 27-én 18:00-kor Külső Szociális Bizottság ülés lesz, ahol
Tóth Ádámmal közösen vesznek részt.
10.4. Boldizsár Nóra elmondta, hogy március 26-án kerül sor a régi Gazdasági Bizottsági iroda festésére.

11. Elnöki beszámoló
11.1. Gődér Vivien elmondta, hogy egyeztetett Dr. Lovas Tamással és Dr. Dunai Lászlóval a
költségtérítéses hallgatóknak járó költségtérítés és önköltség csökkentésről.
11.2. Gődér Vivien elmondta, hogy a tavaszi tisztújító szavazáson a Dr. Dunai László dékán úr
delegáltja a szavazási bizottságba Deák Ottó lesz.
11.3. Gődér Vivien beszámolt, hogy egyeztetett Lányi Györggyel a Vásárhelyi Napokról és Drönkös
meglepetés buliról.
11.4. Gődér Vivien jelezte a Képviselet felé, hogy Orbán Balázs felkereste az elnököket
kedvezményes árú, jó minőségű termelői borral kapcsolatan, melyet gólyatáborokra és kari
napokra lehet lefoglalni. Gődér Vivien megbízta Károlyi Rolandot a gólyaprogramok, valamint
Lányi Györgyöt a VN igényeivel kapcsolatban a szükséges mennyiségeket illetően. Puskely
Gergő felvetette a lehetőségét annak, hogy a kari táborra is lehetne kérni.

Fazekas Enikő, Gulyás Gabriella, Smudla Eszter, Szolnoki Roxána megérkezett

12. Karima beszámoló
12.1. Gulyás Gabriella prezentálta a Karima jövőbeni terveit, elmondta, hogy jelenleg jelölt hiánnyal
küzdenek és a megnövekedett munka miatt csak nagyon nehezen képesek elkészíteni a lapot
határidőre, megfelelően. Elmondása szerint 15 főre lenne szükség a Karima megfelelő
működéséhez szemben a jelenlegi 9 fővel. A létszámhiányt az ún. Főnix programmal szeretnék
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orvosolni. Ennek a programnak a keretein belül nem lennének jelöltek a jelentkezők, de segítenék
a Karima munkáját. Ez a program 2 hónapos lenne, ahol az 1. hónapban csak megfigyelők
lennének a jelentkezett hallgatók, a 2. hónapban pedig már tudnák a lap munkáját segíteni. A
teljesített 2 hónap után a hallgatók jutalmat kapnának, illetve maradhatnának jelöltnek és ezen 2
hónapot már jelöltként eltöltött időnek számítaná a kör.

Fazekas Enikő, Gulyás Gabriella, Smudla Eszter, Szolnoki Roxána távozott

13. Mentorgárda beszámoló
13.1. Károlyi Roland elmondta, hogy a Szakestre az ülésig 30 fő végzős és 2 fő külsős váltott jegyet.
13.2. Károlyi Roland beszámolt, hogy március 14-én közös csapatépítés volt a Mentorgárdának és a
Vásárhelyi Klubnak.
13.3. Károlyi Roland elmondta, hogy lezárult a Memping a március 23-24-i hétvégén, azonban a
jelöltprogram folytatódik.
13.4. Károlyi Roland beszámolt, hogy a Szakestre a meghívókat kiküldték a tanszékek számára.
13.5. Károlyi Roland jelezte a Képviseletnek, hogy megérdeklődik a következő féléves
osztályfőnökök névsorát.
13.6. Károlyi Roland elmondta, hogy március 27-én vezetői ülésük lesz, ahol előreláthatólag új PR
felelős lesz kinevezve.
13.7. Károlyi Roland elmondta, hogy a Mentorgárda nem vesz részt a Sportnap szervezésében.
13.8. Károlyi Roland jelezte, hogy oktatói részről lenne igény a Gólyafoci visszahozására.
13.9. Károlyi Roland tájékoztatta a Képviseletet, hogy az őszi félév során 15. éves öregtalálkozója lesz
a Mentorgárdának.
13.10.
Károlyi Roland említette, hogy a Szakesten Dr. Kisgyörgy Lajos fogja tartani az
áltudományos előadást.
13.11.
Károlyi Roland elmondta, hogy továbbra sincs jelentkező a Mentorgárda körvezetői
tisztségére.

14. Gólyatábor főszervezői beszámoló
14.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy a pályázati kiírás előterjesztésről levélfolyamot indított.
14.2. Szabó Krisztina beszámolt, az áprilisi hónapban szükséges lenne a szervezők kiválasztása. Eszerint
április 7-ig lehet leadni a szervezői pályázatot a hallgatóknak, és április 15.-én lenne szavazás a
pályázatokról.
14.3. Szabó Krisztina tájékoztatta a Képviseletet, hogy a héten egyeztetni fog Gerner Alexandrával és
Pázmán Előddel.
14.4. Szabó Krisztina elmondta, a Gólyatábori DJ illetve hangosítás kérdése még képlékeny, így azt nem
fogja a pályázati kiírás tartalmazni.

15. Felelősi beszámolók
15.1. Kovács Klementina tájékoztatta a Képviseletet, hogy Csete Balázsnak hozzáférést ad a HK
Facebook oldalához.
15.2. Kovács Klementina megjegyezte, hogy a tisztújítással kapcsolatos tartalmakat kötelező
megosztani a HK oldalán.
15.3. Csete Balázs elmondta, hogy a Több lett? Maradhat! nevű program március 25-től április 5-ig
fog tartani. Csete Balázs elmondta, hogy az ezt hirdető plakátokat ki fogja tenni a kollégiumban.
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Csete Balázs megkérte a Képviselet tagjait, hogy a program facebook-os eseményéhez hívják
meg ismerőseiket.
15.4. Szabó Krisztina elmondta az Öntevékeny körökkel kapcsolatos híreket. Szabó Krisztina
egyeztetett Lányi Györggyel a Drönk Szervezeti és Működési Szabályzatával (SZMSZ)
kapcsolatban. Szabó Krisztina beszámolt, hogy választ küldött a Könyvtár SZMSZ-ére. Szabó
Krisztina tájékoztatta a Képviseletet, hogy véleményezte a Palibácsi SZMSZ-ét.
15.5. Szabó Krisztina elmondta, hogy a köri vacsorát április 11-én lenne esedékes megtartani, de még
lesz küldve doodle a körök számára a ráérések jelzésére. Szabó Krisztina elvállalta az
eseményhez szükséges költségvetés összeírását.
15.6. Szabó Krisztina beszámolt, hogy emlékeztető e-maileket küldött a köröknek a HÖK
kitüntetésekről.
15.7. Szabó Krisztina elmondta, hogy a Hang és fénytechnikusi pályázatra 3 hallgató jelentkezett.
15.8. Szabó Krisztina elmondta, hogy egyeztetett Balassa Péterrel a Buddy Holly bulikról, miszerint
3 időpont került kitűzésre az őszi félévben.
15.9. Szabó Krisztina elmondta, hogy egyeztetett a Lányi Györggyel, Balassa Péterrel és Orbán
Balázzsal a Drönk jelenlegi helyzetéről, az általuk tapasztalt visszaesésről. A probléma
megoldását fix nyitásokkal, továbbá a nem ÉMK-s hallgatók felé nyitással oldanák meg.
15.10.
Szabó Krisztina egyeztetett Lipcsei Attilával és a MŰHASZ-szal a Palibácsi jövőjével
kapcsolatban, ugyanis a jelenlegi bulik nem termelnek profitot az alacsony résztvevő szám miatt.
Megállapították, hogy több közösségi munkával lehetne változtatni ezen a helyzeten, illetve
szükséges fejleszteni a kör PR területén.
15.11.
Szabó Krisztina beszámolt arról, hogy javasolta a buliköröknek, hogy nyissanak a BME
többi karja felé.
15.12.
Szabó Krisztina elmondta, hogy a MŰHASZ-szal egyeztetett egyéb a bevételes köröket
érintő kérdésekben.
15.13.
Puskely Gergő elmondta, hogy a tisztújításon Szenes Patrik is leadja a jelölését.

16. Egyebek
16.1. Szabó Krisztina tájékoztatta a Képviseletet, hogy szerdán lenne esedékes a Kvzoo-s nyitása a
HK-nak, melyen számít minél több jövendőbeli képviselő részvételére.
16.2. Szabó Krisztina jelezte a Képviseletnek, hogy fontos lenne megtalálni utódját az Öntevékeny
köri felelős poszton.
16.3. Katona Rebeka elmondta, hogy segítőre lenne szüksége az alumni találkozó megszervezéséhez,
a feladatra Szűcs Ákos jelentkezett.
16.4. Puskely Gergő jelezte a Képviseletnek, hogy az MSc csoportnak új adminra lenne szüksége,
melyet úgy kellene megoldani, hogy a HK-hoz kerüljön a csoport, ezzel biztosítva a folyamatos
utánpótlást. A feladatra Gődér Vivien jelentkezett.
16.5. Tóth Ádám tájékoztatta a Képviseletet, hogy az irodaeszközök beszerzésére szeretne egy listát
kérni a szükséges dolgokról.
16.6. Gődér Vivien jelezte a Képviselet számára, hogy szükséges lenne átbeszélni a HK márciusi
jutalmazását, ha szeretnének áprilisban ösztöndíjat. Katona Rebeka elmondta, az alakuló
hétvégén szükséges lenne fixálni a kifizetéshez használt pontozási rendszert. A Képviselet
szavazott az áprilisi kifizetést illetően, és 7-3-3 arányban megszavazta a márciusi HK ösztöndíj
kifizetését.
Budapest, 2019. március 25.
Következő ülés: 2019. április 1. 18:10
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Oltvári Sándor

Gődér Vivien

emlékeztetővezető

ÉMK HK elnök

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

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

