Emlékeztető
Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. április 1.-én (hétfőn) tartott üléséről
Az ülés kezdete: 19:05
Az ülés vége: 21:40
Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Gődér Vivien, Katona Rebeka, Kóródi Eszter, Kovács
Klementina, Molnár Zsanett, Pásztor Nikolett, Puskely Gergő, S. Nagy Roland Levente, Szabó Krisztina,
Szűcs Ákos
Kimentését kérte:
Késett:
Tanácskozási jogú tagok: Károlyi Roland, Kindling Attila, Tóth Ádám
Vendég: Csete Balázs, Lányi György, Mikolai Mátyás, Oltvári Sándor, Soltész Regina, Szenes Patrik,
Weimert Viktor

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.

Mikolai Mátyás, Soltész Regina, Weimert Viktor megérkezett

1. DSK Sportnap szervezői beszámoló
1.1. Soltész Regina ismertette a jelenlévőkkel, hogy a DSK által szervezett sportnap el fog maradni,
továbbá a VN sportnapjának szervezéséhez való csatlakozás sem lesz működőképes. Gődér
Vivien javaslatot tett, hogy a jövőben a DSK-s rendezvények szervezését minél előbb kezdjék el
szervezni, azok sikeres lebonyolítása érdekében. Mikolai Mátyás elmondta, hogy a legközelebbi
nagyszabású rendezvényük 2020 tavaszán lenne esedékes. Kovács Klementina javasolta, hogy a
DSK segédkezzen a BME Sportnap szervezésében, hogy az ott megszerzett tudás a
későbbiekben hozzájáruljon a DSK-s rendezvények szervezéséhez.
1.2. Mikolai Mátyás elmondta, hogy az esemény elmaradása miatt a Sportnormatíva erre tervezett
részét sporteszközök beszerzésre szeretnék fordítani, valamint egy része a Gólyafoci
megszervezéséhez adódna hozzá.
1.3. Mikolai Mátyás elmondta, hogy az aerobik köredzést tartó személynek munkaszerződésre lenne
szüksége. Kovács Klementina elmondta, hogy a HK nem tud írni munkaszerződést mivel nem
vehet fel alkalmazottat. Puskely Gergő elmondta, hogy az edző térítése lehetséges, hogy
Sportnormatívából lesz kifizetve.
1.4. Mikolai Mátyás megkérte Kovács Klementinát, hogy küldje át emailben az Egyetemi Hallgató
Képviselet (EHK) által fenntartott sporteszközbeszerző listát, melyről ki tudják választani, hogy
miket szeretnének megpályázni. Kovács Klementina elmondta, hogy jelenleg nem lehetséges a
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sporteszközök beszerzése, mivel az legutóbbi rendelés a közeljövőben kerül az EHK által
kifizetésre és a Sportközpont által megvásárolásra. Az új eszközök megérkezése után lesz
lehetőség az újabb eszközigénylés leadására.

Mikolai Mátyás, Soltész Regina, Weimert Viktor távozott
Lányi György megérkezett

2. Vásárhelyi Napok főszervezői beszámoló
2.1. Lányi György tájékoztatta a Képviseletet, hogy egyeztetett Dr. Dunai László dékán úrral a VN
programtervezetével kapcsolatban és a Tanszékek részéről módosításokat szeretnének a
programtervezetben.
2.2. Lányi György elmondta, hogy Dr. Dunai László szeretné, ha a VN április 29-30-ra eső napjain
a programok csak 12:00-tól kezdődjenek és ne 10:00-tól, az eredetileg megbeszéltek szerint,
hiszen ezeken a napokon 12:00-ig tanítás lesz az egyetemen. .
2.3. Lányi György beszámolt, hogy Pulay Anna megkezdte a Tízpezsgős vetélkedővel kapcsolatos
szervezési munkálatok gazdasági részét. Lányi György jelezte, hogy az eseményt követő napon
az első évfolyamos hallgatók egy része Elemi szilárdságtan Zárthelyi dolgozatot írnak, ezért
várhatóan csökkenni fog az évfolyamról résztvevők létszáma. Lányi György felvetette annak
lehetőségét, hogy növelhetnék a szóban forgó évfolyam résztvevőinek számát egy a
Mentorgárdával közösen tartott zárthelyifelkészítővel és a feladatra felkérte Szűcs Ákost.
2.4. Pásztor Nikolett érdeklődött, hogy a hangosítás ügye meg van-e már oldva a VN-re.
2.5. Gődér Viviven felvetette, hogy a VN plakátjának és szórólapjának a tervezet szerint április 3-áig
kellene elkészülni. Lányi György biztosított arról, hogy ezeket készíti a PR felelős.
2.6. Kovács Klementina érdeklődött, hogy miért nem elérhető még a jegyvásárlás a bmejegy.hu-n.
2.7. Lányi György megkérdezte, hogy a városban a vetélkedők helyszínei miatt kinek kell egyeztetni
az önkormányzattal és a rendőrséggel. Szabó Krisztina tájékoztatott, hogy ezeket az RB szokta
intézni, valamint a VPK körüli épületekre és járművekre is ők szoktak tájékoztató/elnézést kérő
szórólapokat elhelyezni, hogy a szomszédos lakosok tisztában legyenek a rendezvénnyel.

3. Elnöki beszámoló
3.1. Gődér Vivien elmondta, hogy múlt héten részt vett a Gólyatábor megbeszélésen. Gődér Vivien
tájékoztatta a Képviseletet, hogy április 2-án újabb megbeszélés lesz és szükség lenne Kovács
Klementina megjelenésére a Gólyatábor gazdasági szervezőjének megválasztása miatt.
3.2. Gődér Vivien beszámolt, hogy megcsinálta a Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium
befogadójának nyilatkozatát.
3.3. Gődér Vivien elmondta, hogy egyeztetett Lányi Györggyel a VN-ről és a Dröld’s-ös buliról.
3.4. Gődér Vivien elmondta, hogy egyeztetett Orbán Balázzsal a borrendelésről illetően.
3.5. Gődér Vivien tájékoztatott, hogy a HSZI-n személyi változások vannak folyamatban és ezért a
kommunikációra fokozottan kell ügyelnie a Képviseletnek is.

4. Alelnöki beszámoló
4.1. Pásztor Nikolett tájékoztatta a Képviseletet az április 5-7-ig tartandó alakuló hétvége
programtervéről.

5. Egyetemi Hallgatói Képviselet beszámoló
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5.1. Kovács Klementina beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. március 28-ai ülésén
elhangzottakról.
Az
ülések
emlékeztetője
elérhető
az
EHK
honlapján
(http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok).

6. Gazdasági referensi beszámoló
6.1. Kovács Klementina elmondta, hogy a héten egyeztetni fog Szili Ákossal a költségvetésről és a
beszámolókról.
6.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy elkészítette az alakuló hétvége költségvetését.
6.3. Kovács Klementina tájékoztatta a Képviseletet, hogy egyeztetett Pulay Annával a VN programok
költségvetéséről.

7. Oktatási Bizottsági beszámoló
7.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy levélfolyamot indított a különeljárási díjakról.
7.2. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy a héten TVSZ módosításokkal foglalkozott.
7.3. Pásztor Nikolett elmondta, hogy a Matematika A2 tárgy 2. Zárthelyi dolgozatának időpontja a VN
alatt elrendelt dékáni szünet idejére esik, ezért a Tanszéki összekötő és a Matematika intézet között
egyeztetések folynak a problémát illetően, valamint tájékoztatott, hogy a héten dr. Lovas Tamást
is felkeresi az ügyben.

8. Kollégiumi Bizottsági beszámoló
8.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy a kollégiumi üres helyek feltöltésével foglalkozott és jelezte a
Képviselet felé, hogy sok a jelentkező, illetve vannak kiköltözők is.
8.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy a kollégiumban lévő új automatákon nem működik a
kártyaolvasó, erről értesítette az illetékeseket.
8.3. Molnár Zsanett elmondta, hogy Gődér Nikoletta emailt írt a nem jogosult FIR felhasználókkal
kapcsolatban, illetve elmondta, hogy április 1-je 23:59-ig kell visszajelezni a jogosult felhasználókkal
kapcsolatban.
8.4. Molnár Zsanett elmondta, hogy a hibás, illetve törött kollégiumi belépőkártyák pótlásával
foglalkozott, továbbá listára szedve összegyűjtötte a hibás és törött kártyákat, amelyet leadott a
Kollégiumok Igazgatóságának (KI). A törött és hibás kártyákat egyelőre nem pótolja a KI.

9. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Kóródi Eszter elmondta, hogy március 29-én lebonyolításra került a Szakest.
Kóródi Eszter beszámolt, hogy VN-nel kapcsolatos megkeresésekkel foglalkozott.
Kóródi Eszter tájékoztatta a Képviseletet, hogy elküldte Orbán Balázsnak az éves megkeresőt.
Kóródi Eszter elmondta, hogy április 3-án megbeszélés lesz a Vasút technika Kft.-ről a Zielinski
Szilárd Építőmérnöki Szakkollégiummal, továbbá a következő héten az RB és az említett
szakkollégium közös gyűlést fog tartani. Kóródi Eszter beszámolt, hogy a szakkollégium több
közös találkozót szeretne az RB-vel. Kovács Klementina jelezte a Képviselet felé, hogy igény
esetén szívesen segítséget nyújt a szakkollégium részére a gazdaságot illető kérdésekben.

10. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló
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10.1. S. Nagy Roland Levente elmondta, hogy április 3-án 16:00-17:00-ig KBME megbeszélés lesz. S.
Nagy Roland Levente jelezte a Képviselet felé, hogy a WCPressben hibás dátum szerepelt az
KBME-vel kapcsolatban, ezért lehetnek hallgatók, akik nem ezzel a dátummal kalkuláltak.
10.2. S. Nagy Roland Levente elmondta, hogy a Sportösztöndíjat április 5-ig lehet leadni és a pályázat
kiírása óta még csak 1 pályázat érkezett.
10.3. S. Nagy Roland Levente tájékoztatta a Képviseletet, hogy hozzáférést adott Kindling Attilának
az ösztöndíjakkal kapcsolatos Drive meghajtóhoz.
10.4. S. Nagy Roland Levente elmondta, hogy pályázatok és bírálói táblázatok elkészítésével
foglalkozott.

11. Szociális Bizottsági beszámoló
11.1. Boldizsár Nóra elmondta, hogy részt vett a Külső Szociális Bizottság (KSZB) ülésén, ahol
Rendkívüli Szociális Ösztöndíjakról volt szó. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy a következő
félévben esedékes projektekről, a TJSZ 2. és 3. számú mellékletével kapcsolatos módosításokról is
szó esett. Boldizsár Nóra tájékoztatta a Képviseletet, hogy a KSZB-n elhangzott még, hogy az
Egységes Szociális Rendszer (ESZR) honlapja 2019. júliusán felújításra fog kerülni. Boldizsár
Nóra elmondta, hogy a KSZB-n felvetették a szociális bírálók jutalmazásának egységesítésének
lehetőségét. Boldizsár Nóra elmondta, hogy projektek kerültek kiosztásra a KSZB-n, és Tóth
Ádám is kapott egy feladatot.
11.2. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy a szociális bírálói vizsgás kérdőívek kiértékelésével foglalkozott.
11.3. Boldizsár Nóra elmondta, hogy a jövőben szociális bírálók bevonzásával foglalkozott.
11.4. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy március 31-én sor került a Gazdasági Bizottság (GB) irodájának
a festésére, továbbá elmondta, hogy április 3-án 16:00-tól újabb festés várható. Szabó Krisztina
jelezte a Képviseletnek, hogy megkeresés érkezett a kollégium gondnoksága felől miszerint a GB
irodához nincs kulcsuk, ezért vissza kellene adni a gondnokságnak egyet.

12. Mentorgárda felelősi beszámoló
12.1. Károlyi Roland beszámolt a Mentorgárdával kapcsolatban, elmondta, hogy lement a Szakest, sok
szponzori támogatás érkezett rá, alapvetően jól sikerült az esemény, de beszámolt a nem várt
kellemetlenségekről is.
12.2. Károlyi Roland elmondta, hogy a közösségi pontozással is foglalkoztak.

Gődér Vivien távozott az ülésről

13. PR felelősi beszámoló
13.1. Kovács Klementina elmondta PR területén, hogy a Képviselet honlapját fejleszti.
13.2. Csete Balázs tájékoztatta a Képviseletet, hogy felhasználói felületet készít az RB számára a
Képviselet honlapján és ebben Kovács Klementina lesz a segítségére.
13.3. Puskely Gergő elmondta, hogy feltölti a honlapra az elmúlt időszakban fel nem töltött
emlékeztetőket, továbbá feltöltötte a Képviselet facebook oldalára a Tisztújítással kapcsolatos
képeket.

14. Öntevékenyköri felelős beszámoló
14.1. Szabó Krisztina beszámolt, hogy emailben tájékoztatta a VPK-s öntevékeny köröket a 2019.
tavaszi Tisztújításról, illetve facebook bejegyzéseket osztott meg az eseményről.
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14.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy tájékoztatta az öntevékeny köröket a Gólyatáborban betölthető
posztokról.
14.3. Szabó Krisztina tájékoztatta a Képviseletet az áprilisban tartandó VPK-s bulikról, továbbá
megemlítette, hogy a következő buli alkalmával már, a remények szerint újra alakuló Vásárhelyi
Hang- és Fénykör jövőbeli tagjainak betanulása lesz.
14.4. Szabó Krisztina jelezte a Képviselet felé, hogy április 7-én 19:00-s kezdettel Kibővített
Kollégiumi Bizottsági (KKB) ülés lesz tartva. Szabó Krisztina elmondta, hogy április 5. a
Hallgatói Önkormányzat (HÖK) kitüntetésekre való jelölések leadásának határideje.
14.5. Szabó Krisztina elmondta, hogy a VPK öntevékenyen működő köreinek április 5. a beszámolók
leadásának határideje.
14.6. Szabó Krisztina felvetette, hogy a Körivacsi helyszínének az Old’s klubot kellene elkérni.
14.7. Szabó Krisztina elmondta, hogy tájékoztatta a köröket, hogy a Közösségi Ösztöndíj
pályázatokat április 6-ig kell leadniuk.

15. Sport felelősi beszámoló
15.1. Puskely Gergő beszámolt, hogy egyeztetett Mikolai Mátyással és Soltész Reginával a
Sportnapról és az aerobic köredzésről. Szabó Krisztina felvetette, hogy megéri-e az alacsony
létszám mellett is megtartani az aerobic köredzéseket. Szabó Krisztina elmondta, hogy
meglátása szerint a nagyobb létszám elérése érdekében érdemes lenne gyakrabban megosztani az
edzéssel kapcsolatos információkat a közösségi oldalakon. Kovács Klementina elmondta, hogy
véleménye szerint érdemes lehet egy kedvcsináló videót készíteni a köredzésről.

16. Gólyatábor főszervező beszámoló
16.1. Szabó Krisztina tájékoztatta a Képviseletet, hogy a Gólyatábor előreláthatólag 150 elsőéves
hallgatóval, és szervezői oldalról 47 hallgatóval számol. Szabó Krisztina elmondása szerint az
elsőéves hallgatókat 5 Építőmérnöki Karos (ÉMK) és 3 Természettudományi Karos (TTK)
csapatba fogják osztani.
16.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy a szervezők elszállásolása továbbra is kérdéses, Szabó
Krisztina elmondása szerint külső szállással, vagy sátrazással lehetne megoldani a szervezők
elhelyezését.
16.3. Szabó Krisztina jelezte a Képviselet felé, hogy Kovács Szilvia készített egy előzetes
költségvetést a rendezvénnyel kapcsolatban.
16.4. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a Gólyatáborra a csapatvezetők kiválasztása csapatorientált
feladatok alapján fog történni egy szervezői nap keretein belül, a videósok kiválasztása referencia
anyagok alapján, a fotósok kiválasztása a szervezői napon készített képek alapján történne.
16.5. Szabó Krisztina elmondta, hogy a Gólyatábor során a nagytermes vetélkedők alatt fordított
teremelrendezést alkalmaznának, illetve ezen események alatt az általános szervezők nem
tartózkodhatnának az épületben.

17. Egyéb:
17.1. Csete Balázs elmondta, hogy a Több lett? Maradhat! csúszása miatt április 12-ig ki lett tolva az
adományozás lehetősége, illetve az április 11-én a Rollerben egyetemi szintű buli lesz a gyűjtés
promotálása céljából.
17.2. S. Nagy Roland Levente elmondta az Elemi szilárdságtan nevezetű tárggyal kapcsolatos hallgatói
megkereséssel kapcsolatban, hogy akár ő is megtartaná a felkészítőt.
17.3. Katona Rebeka beszámolt, hogy az Alumni találkozót Szűcs Ákossal közös szervezésben fogják
lebonyolítani.
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17.4. Puskely Gergő elmondta, hogy az alakuló ülés hétfőn, április 8-án lesz 18:00-tól.
17.5. Oltvári Sándor elmondta, hogy cenzúrázta a Karima 2019. áprilisi számát.
17.6. Tóth Ádám érdeklődött, hogy a május 1-jén tartandó főzéshez hány emberre kell bevásárolni.
Kovács Klementina válaszolva a kérdésre és elmondta, hogy körülbelül 100 emberrel számoljon
és az alapanyagok bevásárlása a Műegyetemi Hallgatói Szolgáltató Kft. (MŰHASZ) által lesz
kifizetve.
17.7. Tóth Ádám elmondta, hogy összeírta a szükséges irodaszerekről a listát.
Budapest, 2019. április 01.
Következő ülés: 2019. április 08. 18:10

Oltvári Sándor

Gődér Vivien

emlékeztetővezető

ÉMK HK elnök
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