
 

 

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. május 14-én (hétfőn) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 19:00 

Az ülés vége: 21:42 

 

Jelen voltak:  

Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Gődér Vivien, Katona Rebeka, Pásztor Nikolett, R. Nagy Tibor, 
Szabó Krisztina  

Kimentését kérte: Kovács Klementina, Vígh István 

Hiányzott:  

Késett: Braun Gergő 

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 

 
19:00 Megérkezett Lányi György újdonsült Drönkfőnök. Gődér Vivien üdvözölte őt. 

Lányi György ismertette a HK tagjaival a körrel kapcsolatos terveit. 

19:10 Lányi György távozott. 

1. Elnöki beszámoló 

1.1. Gődér Vivien ismertette a HK tagjaival a HÖK kitüntetések jelöltjeinek listáját. A képviselet 

egyhangúlag, 7-0-0 arányban támogatta a javaslatot. 

1.2. Gődér Vivien: beszámolt, hogy az elmúlt időszakban Dékáni Tanácson vett részt, melyen a 

2018.05.16-i Kari Tanács napirendi pontjairól volt szó. A Kari Tanácson szó lesz az aktuális 

oktatási, tudományos és gazdasági hírekről, tanszékvezetői pályázatok, egyetemi docensi 

pályázatok, kitűntetések és címek (egyetemi magántanár, címzetes egyetemi tanár) 

adományozásának megszavazásáról. 

1.3. Gődér Vivien elmondta, hogy eddig 4 körvezetővel tudott személyesen beszélgetni, melyeken a 

HK és a körök közti kapcsolat javításáról volt szó és az egyéb terveikről, meglátásaikról, 

problémáikról. 

1.4. Gődér Vivien beszámolt, hogy tájékoztatta a körvezetőket a Közösségi Ösztöndíj pontozásának 

menetéről, valamint készített az irodába egy irattartót, melybe a beérkezett pályázatokat lehet 

elhelyezni. 
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1.5. Gődér Vivien felhívta a HK tagjainak a figyelmét arra, hogy a következő ülés időpontja 2018.05.22. 

(kedd) 19:00. 

1.6. Gődér Vivien elmondta, hogy készített egy naptárat, melyben a HK tagja tudják jelezni, hogy 

mikor nem lesznek elérhetőek a nyáron. Gődér Vivien megkérte a Képviseletet, hogy amint, tudják 

ezt töltsék ki. 

1.7. Gődér Vivien beszámolt, hogy a nyári kollégiumi felújítással kapcsolatban megbeszélésen vett 

részt Hubay Mátyással. Gődér Viven elmondta, hogy a körhelyiségek nem lesznek felújítva a 

nyáron kivéve a KVZoo körhelyisége, mely valószínűleg érinteni fogja a VVS körhelyiségét is, 

mivel egy szinttel alatta van. 

1.8. Gődér Vivien felhívta a HK tagjainak a figyelmét arra, hogy megint él az EFOTT Civil Tér 

pályázat. 

1.9. Gődér Vivien elmondta, hogy elkészítette a Szakmai Hét főszervezői pályázatát, melyet be is 

mutatott a képviseletnek. A Képviselet egyhangúlag 7-0-0 arányban elfogadta a pályázati kiírást. 

1.10. Gődér Vivien elmondta, hogy elkészítette a Hallgatói Képviselet Külső Közösségi Ösztöndíj 

pályázatának a dokumentációját. Gődér Vivien megkérte Szabó Krisztinát, hogy hívja fel a 

Rendezvényszervező Bizottság tagjainak a figyelmét a beszámolók formai követelményének 

fontosságára. 

1.11. Gődér Vivien beszámolt, hogy készített egy értékelő táblázatot a Közösségi Ösztöndíj pályázat 

értékelésének megkönnyítésére. 

1.12. Gődér Vivien ismertette a HK tagjaival a Hallgatói Képviselet Ösztöndíj pályázat eredményét, 

melyet a Képviselet egyhangúlag, 7-0-0 arányban elfogadott. 

2. Egyetemi Hallgatói Képviseleti beszámoló 

2.1. Katona Rebeka beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2018. május 10-i ülésén történtekről. 

Az ülés emlékeztetője elérhető az EHK honlapján. 

3. Gazdasági referensi beszámoló 

3.1. Gődér Vivien elmondta, hogy Kovács Klementina elküldte az EHK számára a Kari Tábor 

végleges költségvetését. 

3.2. Gődér Vivien elmondta, hogy Kovács Klementina az elmúlt időszakban a Kari Állófogadás 

költségvetésével foglalkozott és egyeztetett Szabó Krisztinával az eseménnyel kapcsolatban.  

3.3. Gődér Vivien által bemutatásra került a Kari Állófogadás 3 költségvetési tervezete. Szabó 

Krisztina kiegészítette a fontosabb tudnivalókkal, véleményezte a cégeket és majd még ajánlatot 

kér Gömöri Szabolcstól. Gődér Vivien javasolta, hogy a felmerülő cégektől legyen az is 

megkérdezve, hogy tudnak-e eszközöket (tányér, kés, villa, pohár stb.) biztosítani. 

3.4. Gődér Vivien elmondta, hogy Kovács Klementina az informatikai beszerzések és a plakettek 

miatt a költségvetés módosítását javasolja, amint a KEF frissül. 

3.5. Gődér Vivien elmondta, hogy Kovács Klementina a következő időszakban a Kari 

Állófogadáshoz kapcsolódó igényléseinkhez szükséges hivatalos dokumentumok írásával fog 

foglalkozni. 
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3.6. Gődér Vivien elmondta, hogy Kovács Klementina tájékoztatta, hogy a Képítő még nem 

jelentkezett az objektív javítással kapcsolatban. 

3.7. Gődér Vivien elmondta, hogy Kovács Klementina minden aktuális számlát rendszerezett és 

elvitte Suhajda Richárd számára. 

3.8. Gődér Vivien elmondta, hogy Kovács Klementina megkapta a korábban készült ajánlatokat és 

számlákat a HSZI-től, melyeket a Librinek továbbított és ezek alapján várhatóan az igényelt 

tételeket is átvehetőek lesznek. 

3.9. Gődér Vivien elmondta, hogy Kovács Klementina semmilyen új információt nem kapott a 

pluszban érkezett bútorok elszállításával kapcsolatban. 

3.10. Gődér Vivien elmondta, hogy egyeztetni fog a beléptetőrendszer átvételével kapcsolatban az 

illetékes céggel. 

3.11. Gődér Vivien elmondta, hogy Kovács Klementina megbeszélésen vett részt Kovács Szilviával 

a Gólyatábor költségvetésével és eszközbeszerzésével kapcsoltban. 

4. Oktatási Bizottsági beszámoló 

4.1. Katona Rebeka beszámolt, hogy hétfőn (2018.05.14-én) Belső Oktatási Bizottság ülést tartott, 

melyen a vizsgaellenőrzést készítették el. 

4.2. Katona Rebeka megköszönte Pásztor Nikolettnek, hogy elkészítette a szakmai gyakorlatról 

szóló ismertetőt, ami hamarosan fel fog kerülni a honlapra. 

5. Kollégiumi Bizottsági beszámoló 

5.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy elkészítette az új Kollégiumi Felvételi Szabályzat tervezetét, 

melyet még a 14. oktatási héten el kell fogadni és közzé kell tenni. 

5.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy szerdán (2018.05.16-án) Külső Kollégiumi Bizottság ülésen vesz 

részt, melyen az Egyetemi Öntevékeny Körök közösségi pontjainak kollégiumi jelentkezéshez való 

számításáról, kollégiumi távolságpontokról, a karok férőhelyének elosztásáról és a nyári kollégiumi 

jelentkezésről lesz szó. 

6. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 

6.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy az elmúlt időszakban a Kari Állófogadás szervezésével 

foglalkoztak. Egyeztetett Kovás Klementinával, és a meghívók küldése is folyamatban van. 

6.2. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a legutóbbi RB gyűlésen a Gólyatábor szponzorkeresésének 

ütemezéséről volt szó. 

6.3. Szabó Krisztina beszámolt, hogy egyeztetett a Természettudományi Kar Képviselőivel a 

szponozorok megkereséséről. 

7. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 

7.1. Gődér Vivien beszámolt, hogy az elmúlt időszakban pályázati kiírásokkal foglalkozott, melyeket 

az elnöki beszámolójában ismertettet a HK tagjaival. 
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8. Szociális Bizottsági beszámoló 

8.1. Boldizsár Nóra elmondta, hogy az elmúlt időszakban Külső Szociális Bizottság ülésen vett részt, 

melyen rendkívüli szociális pályázatokat fogadtak el, pályázati kiírásokat fogadtak el, átnézték és 

javították a pályázatokhoz tartozó igazoláslistát és az elkövetkező időszak ütemezését beszélték át. 

9. Egyebek 

9.1. Gődér Vivien elmondta, hogy Kovács Klementina arra kér mindenkit, hogy véleményezze az 

általa küldött e-maileket és a honlap frissítését se felejtse el senki. 

9.2. Szabó Krisztina beszámolt a csütörtökön (2018.05.10-én) tartott Kibővített Kollégiumi 

Bizottságon elhangzottakról. A körvezetők elmondták, hogy a programtervben nagyon kevés idő 

jut a körök bemutatkozására, ezért Katona Rebeka felajánlotta, hogy készít egy másik 

programtervet is. Valamint a VVS és a Képítő véleménye szerint kevesen mehetnek a Gólytáborba 

videó felvételt készíteni, illetve fényképezni. A Drönk szeretne a Kollégiumban 0. napot tartani. 

9.3. Szabó Krisztina felhívta a HK tagjainak a figyelmét arra, hogy szerdán (2018.05.16-án) lesz a 

fotózás. 

Budapest, 2018. május 14.  

Következő ülés: 2018. május 22. 19:00  

Boldizsár Nóra Gődér Vivien 

emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 


