
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 
Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

Emlékeztető 

 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2018. április 8-án (vasárnap) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 18:00 

Az ülés vége: 20:40 

 

Jelen voltak:  

Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Braun Gergő, Gődér Vivien, Katona Rebeka, Kovács 
Klementina, Pásztor Nikolett, R. Nagy Tibor, Szabó Krisztina, Vígh István 

Kimentését kérte: Katona Dorothy 

Késett: - 

Tanácskozási jogú tagok: - 
Vendég: - 
 

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 

 

1. Elnöki beszámoló 

1.1. Gődér Vivien beszámolt a Tisztújítással kapcsolatos adminisztratív feladatokról. Kérte az újonnan 

mandátumot szerzett képviselőket, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek tegyenek 

eleget. 

1.2. Gődér Vivien tájékoztatta a HK tagjait, hogy az Átlátszó Oktatás megkeresésére érkezett válasz 

elkészült, és elküldésre került. Megköszönte R. Nagy Tibor segítségét az ügy lebonyolításában. 

1.3. Gődér Vivien beszámolt a tanulmányi ösztöndíj újraosztásával kapcsolatos tudnivalókról. 

1.4. Gődér Vivien felhívta a HK tagjainak figyelmét, hogy a következő beszámoló beküldésének 

határideje vasárnap éjfél, a bizottsági munkák értékelését pedig hétfő 12:00-ig várja. Továbbá 

elmondta, hogy tervei szerint a következő időszaktól megújul a beszámoló. 

1.5. Gődér Vivien és Katona Rebeka tájékoztatták a HK tagjait a kialakításra kerülő felzárkóztatást 

célzó és utánpótlás keresési tervekről. 

1.6. Gődér Vivien elmondta, hogy megbeszélésen vett részt Vörös Dániellel ahol a fő téma a 

kondiszerződések kapcsán életbelépett jutalmazási rendszer, és annak a hatása a közösségi 

ösztöndíjra volt. 

1.7. Gődér Vivien felhívta a HK tagjainak figyelmét, hogy a Karima áprilisi számába vasárnap estig 

kell megírni az anyagokat, és ebben kérte a Képviselet segítségét. 

1.8. A HK tagjai áttekintették a Vásárhelyi Napok szervezésével kapcsolatos, még megoldásra váró 

operatív feladatokat. 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 
Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

1.9. Gődér Vivien beszámolt, hogy több Gólyatábor szervezői megbeszélésen is részt vett Gerner 

Alexandrával, Lestyan Bencével és Szabó Krisztinával. A megbeszélések során szó volt a 

programtervről, a szervezői gárda felépítéséről, gazdasági kérdésekről és az öntevékeny körök 

megjelenéséről is. Gődér Vivien tájékoztatta a HK tagjait, hogy a hétfői ülésen vendégük lesz a 

TTK HK és véglegesítésre fog kerülni a Gólyatábor szervezés néhány sarokpontja, melyekhez a 

mindkét HK jóváhagyása szükséges. 

1.10. Gődér Vivien elmondta, hogy kiértékelte a HK tagjainak általános ráérőségét és javaslatot tett a 

belső bizottságok és operatív megbeszélések időpontjaira. 

1.11. Gődér Vivien beszámolt az öntevékeny körökkel kapcsolatosan, hogy részt vett egy Kibővített 

Kollégiumi Bizottság ülésen, a vendégkártya igényléshez és kulcsfelvételhez szükséges listákat 

folyamatosan készíti és kérte, hogy a köri eszközigénylő pályázat beszerzett tételei kerüljenek 

kiosztásra. 

1.12. Gődér Vivien elmondta, hogy többször is egyeztetett Hubay Mátyással a Vásárhelyi Pál 

Kollégium felújításáról, melynek témái az új bútorok beszerzése és B épületi konyhák felújításának 

menete volt. 

2. Egyetemi Hallgatói Képviseleti beszámoló 

2.1. R. Nagy Tibor beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2018. március 22-i ülésén 

történtekről. Az ülés emlékeztetője elérhető az EHK honlapján. 

3. Gazdasági referensi beszámoló 

3.1. Kovács Klementina elmondta, hogy az elmúlt időszakban a MŰHAL-on keresztül történő 

eszközbeszerzések lebonyolításával foglalkozott. 

3.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy a Vásárhelyi Napok előkészületeivel és a gazdasági iroda 

rendbetételével foglalkozott. 

3.3. Kovács Klementina tájékoztatta a HK tagjait, hogy elkészítette az informatikai 

eszközbeszerzéséhez szükséges dokumentumokat, továbbá összesítette az irodaszer és takarítószer 

igényeket. 

3.4. Kovács Klementina elmondta, hogy a MŰHASZ zárást elkészítette és elküldte határidőre, de 

azóta sem kapott visszajelzést arról. 

3.5. Kovács Klementina beszámolt, hogy a köri eszközigénylések beszerzett tételeinek kiosztása 

folyamatban van. 

3.6. Vígh István elmondta, hogy az elmúlt időszakban a Vásárhelyi Napokkal kapcsolatos teendőkkel 

foglalkozott úgy, mint pólók rendelése, eszközlisták készítése a főzésekhez és repohár rendelés. 

4. Oktatási Bizottsági beszámoló 

4.1. Katona Rebeka elmondta, hogy az elmúlt időszakban a Földalatti műtárgyak, mélyalapozás című 

tárgy sikertelenségi eljárásával kapcsolatos egyeztetéseken vett részt, melynek eredményeképp újból 

megírásra kerülhet a zárthelyi dolgozat. 
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4.2. Katona Rebeka beszámolt, hogy részt vett egy Külső Oktatási Bizottság ülésen, ahol a tárgygráf 

és a Jegyzetpályázat volt a fő téma. 

5. Kollégiumi Bizottsági és Öntevékeny köri beszámoló 

5.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy a Vásárhelyi Kollégiumban található üres helyek szinte 

mindegyike felöltésre került, továbbá, hogy a kollégiumi díjak kiírásra kerültek a Neptunban, illetve, 

hogy Braun Gergő elkészítette az újonnan beköltözők belépőkártyáit. 

5.2. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a közeljövőben kollégiumi bejárás várható, azonban annak 

pontos időpontját még nem tudni. 

5.3. Szabó Krisztina tájékoztatta a HK tagjait, hogy Kibővített Kollégiumi Bizottság ülést tartott, ahol 

a fő témák a Kulthét értékelése, a Kari Táborral és Gólyatáborral kapcsolatos tervek, a Tisztújítással 

kapcsolatos beszámoló, az internet szolgáltatással kapcsolatos tudnivalók és a Vásárhelyi 

Emlékplakett voltak. 

6. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 

6.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy a Vásárhelyi Napokkal kapcsolatos szponzorációs feladatokkal 

foglalkozott a Bizottság az elmúlt időszakban. 

7. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 

7.1. Katona Rebeka tájékoztatta a HK tagjait, hogy a pályázatokkal kapcsolatos megbeszélésen 

betegség miatt nem tudott részt venni, de Gődér Nikolettától azt a visszajelzést kapta, hogy a 

módosított pályázatokat hamarosan megküldik, mivel nem volt lényegi észrevétel, azonban ez nem 

történt meg. 

7.2. Gődér Vivien megkérte Katona Rebekát, hogy a HK Külső Közösségi ösztöndíj pályázati 

kiírásának sürgőssége miatt keresse fel Ferenczi Bernadettet. 

8. Szociális Bizottsági beszámoló 

8.1. Boldizsár Nóra elmondta, hogy még a betanulás zajlik, és kérte Kovács Klementinát a szociális 

pályázat értékelő kérdőív hirdetésére. 

9. Egyebek 

9.1. Gődér Vivien kérte Braun Gergőt az irodafelelősi feladatainak ellátására. 

Budapest, 2018. április 8.  

Következő ülés: 2018. április 9. 19:00  

 Gődér Vivien 

 
ÉMK HK elnök 

emlékeztetővezető 
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