
 

 

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 22-én (kedd) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 19:00 

Az ülés vége: 22:42 

 

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: 

Hiányzott:  

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 ismertette a HK tagjaival az ösztöndíjpályázatok előzetes eredményét. (Kari BME 

Ösztöndíj, Sportösztöndíj, Közösségi Ösztöndíj) 

1.2. Gődér Vivien előterjesztette a Konzultáció pályázat felhívását a 2018/19. tanév őszi félévre, 

melyet a Képviselet egyhangúlag, 9-0-0 arányban támogatott. 

1.3. Gődér Vivien beszámolt, hogy elkészítette az előző időszak dokumentációját, illetve annak 

hiánypótlását, valamint kihangsúlyozta, hogy mindenki fordítson megfelelő figyelmet a 

beszámolója elkészítésére, mivel hibás beszámoló esetén nem kerülhet kifizetésre ösztöndíj. 

1.4. Gődér Vivien elmondta, hogy az elmúlt időszakban személyes megbeszélésen vett részt két 

körvezetővel, Paulik Dániellel és Tóth Nándorral. 

1.5. Gődér Vivien beszámolt, hogy elment a Libri utalványokért. 

1.6. Gődér Vivien elmondta, hogy egyeztetett az új beléptetőrendszerről, melyet hamarosan be is 

fognak szerelni. 

1.7. Gődér Vivien elmondta, hogy a múlt héten (2018.05.16.) Kari Tanács volt, melyen többek között 

2 tanszék tanszékvezetőjének a kinevezése, egyetemi docensi pályázatok megszavazása, Széchenyi 

díj adományozására vonatkozó javaslat elfogadása és magántanári, illetve címzetes egyetemi 

docensi kinevezések történtek meg. 
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1.8. Gődér Vivien elmondta, hogy a múlt héten szerdán (2018.05.16.) gólyatáboros megbeszélésen vett 

részt, melyen szó esett a körök táborban való tartózkodásáról, valamint a fotósok és videósok 

létszámáról, HÖOK sportpályázatról és az első gyűlés időpontjáról.  

1.9. Gődér Vivien elmondta, hogy az elmúlt időszakban az aktuális pályázatokkal foglalkozott, illetve 

ezekhez kapcsolódóan egyeztett a körvezetőkkel. 

2. Egyetemi Hallgatói Képviseleti beszámoló 

2.1. Katona Rebeka beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2018. május 17-i ülésén történtekről. 

Az ülés emlékeztetője elérhető az EHK honlapján. 

3. Gazdasági referensi beszámoló 

3.1. Kovács Klementina megkérte Szabó Krisztinát, hogy készítsék el a részletes költségvetését a 

Kari Állófogadásnak a jövőhétre. 

3.2. Kovács Klementina megköszönte Gődér Viviennek, hogy elment a Libri utalványokért. 

3.3. Kovács Klementina, hogy a Kari Állófogadáshoz kapcsolódó beszerzésekre leadott igénylések 

mindegyike elfogadásra került és kettőre már árajánlat is érkezett. 

3.4. Kovács Klementina beszámolt, hogy a KEF-en átnézte a nyomtatók listáját és ismertette 

javaslatát a HK tagjai számára, melyet a Képviselet megvitatott. 

3.5. Kovács Klementina elmondta, hogy keresett a KEF-en egereket és billentyűzeteket is és majd a 

továbbiakról értesíti a HK tagjait. 

3.6. Kovács Klementina elmondta, hogy megérkeztek a rendelt irodaszerek és a pénteki nap 

(2018.05.18.) folyamán el is hozták azokat Pásztor Nikolettel és Gődér Viviennel. 

3.7. Kovács Klementina beszámolt, hogy Pozsár Béla a VVS körvezetője átvette a számukra 

beszerzett eszközöket és Kovács Klementina megkérte, hogy kérjenek ajánlatot a monitor és az 

akkumulátortöltő javítására. 

3.8. Kovács Klementina elmondta, hogy az elmúlt időszaban a Kari Tábor részletes költségvetésével 

foglalkozott. 

3.9. Kovács Klementina elmondta, hogy 2 kanapét rövidesen elszállítanak a GB irodából. 

3.10. Kovács Klementina felhívta a HK tagjainak a figyelmét arra, hogy lassan intézni kell a 

gólyatáborra valamint a regisztrációs hétre a promóciós eszközök beszerzését, amennyiben 

szeretnénk ilyet. Pásztor Nikolett vállalta, hogy utánanéz ezeknek a beszerzésének. 

4. Oktatási Bizottsági beszámoló 

4.1. Katona Rebeka beszámolt, hogy Lovas Tamással, valamint Liegner Nándorral egyeztetett. 

4.2. Katona Rebeka elmondta, hogy elküldte Lovas Tamásnak a vizsga ellenőrzést. 

4.3. Katona Rebeka tájékoztatta a HK tagjait, hogy a tavaszi féléves kari OHV eredmények 

kiértékelését a jövő hét elején fogja elkészíteni. 

5. Kollégiumi Bizottsági beszámoló 

5.1. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a múlt héten szerdán (2018.05.16.) Külső Kollégiumi Bizottság 

ülésen vett részt, melyen szó volt az egyetemi öntevékeny köri pontozásról, a távolságpontok 
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bevezetésének elnapolásáról, a nyári kollégiumi férőhely pályázatról, a szakmai gyakorlatot végzők 

elhelyezéséről, a nyári kollégiumi díjakról, az őszi férőhely számokról. 

5.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy elkészült a Kollégiumi Felvételi Pályázat kiírása. 

6. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 

6.1. Szabó Krisztina elmondta, az RB tagjai a pótlási hét után tudnak foglalkozni a gólyatábor 

szponzormegkeresésekkel. 

6.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy a Kari Állófogadás meghívói mindenki számára kiküldésre 

kerültek. 

6.3. Szabó Krisztina elmondta, hogy Gömöri Szabolccsal egyeztetett a Kari Állófogadás catering 

szolgáltatásával kapcsolatban. 

6.4. Kovács Klementina felhívta a figyelmet arra, hogy árajánlat érkezett a plakettkere. 

6.5. Szabó Krisztina elmondta, hogy a kiemelkedő körtagok számára beszerzendő tollakra is érkezett 

árajánlat. 

6.6. Gődér Vivien javaslatot tett a Kiemelkedő Kör jutalmazására, melyről a következő ülésen lesz 

szavazás. 

Szabó Krisztina távozott. 

7. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 

7.1. Gődér Vivien elmondta, hogy az elmúlt időszakban az aktuális pályázatok előzetes eredményének 

elkészítésével foglalkoztak a Bizottság tagjaival. 

7.2. Gődér Vivien beszámolt, az elmúlt időszakban 2 tanulmányi ösztöndíj korrekció kérvénnyel 

foglalkozott. 

7.3. Gődér Vivien elmondta, hogy elkészült a Konzultáció pályázat felhívás. 

7.4. Gődér Vivien elmondta, hogy össze kell gyűjteni az ősszel kiírandó pályázatok listáját Gődér 

Nikoletta számára, illetve el kell kezdeni előkészíteni az őszi féléves pályázati kiírásokat. 

8. Szociális Bizottsági beszámoló 

8.1. Boldizsár Nóra elmondta, hogy Kari esélyegyenlőségi mentor továbbképzésen fog részt venni. 

9. Egyebek 

9.1. Kovács Klementina elmondta, hogy a Csatlakozó kiadvány felülvizsgálatával kapcsolatos 

megbeszélésen vett részt, melyet Barabás Zoltán tartott. 

9.2. Kovács Klementina elmondta, hogy Pásztor Nikolett-tel kitakarították az irodát. Gődér Vivien 

megköszönte nekik. 

9.3. Kovács Klementina felhívta a HK tagjainak a figyelmét, hogy az irodában még mindig nem 

működik az internet. Gődér Vivien megkérte Braun Gergőt, hogy egyeztessen erről Paulik 

Dániellel.  

9.4. Kovács Klementina elmondta, hogy a hétvégén a honlap megújításával foglalkozik. 
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9.5. Kovács Klementina elmondta, hogy a raktár szinte teljesen üres. Gődér Vivien megkérdezi a 

gondnokokat, hogy mi történt az ott tárolt eszközökkel. 

9.6. Gődér Vivien elmondta, hogy holnap (2018.05.23.) Jubileumi diplomaosztó lesz. Katona Rebeka 

és Pásztor Nikolett vállalták, hogy részt vesznek rajta Gődér Viviennel. 

9.7. R. Nagy Tibor beszámolt a kávéfőző javításának előrehaladásáról. 

9.8. Vígh István beszámolt, hogy Hallgatói Sport Bizottságon vett részt, melyen a Műmaratonról volt 

szó, ami 2018.06.02-án kerül megrendezésre. 

Budapest, 2018. május 22.  

Következő ülés: 2018. május 28. 19:00  

Boldizsár Nóra Gődér Vivien 

emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 


