
 

 

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. szeptember 17-én (hétfőn) tartott 
üléséről 

Az ülés kezdete: 19:00 

Az ülés vége: 22:45 

 

Jelen voltak:  

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

Kimentését kérte:  

Hiányzott:  

Késett: Braun Gergő 

Tanácskozási jogú tagok: Gazsi Dorothy, Kóródi Eszter, Pulay Anna, S. Nagy Roland Levente, 
Süveges Imre 
Vendég: Dr. Dunai László, Molnár Zsanett, Szűcs Ákos 
 

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. 

 

Gődér Vivien köszöntötte Dr. Dunai László dékán urat az ÉMK HK ülésén.   

 

1. Dr. Dunai László beszámolója a Karon történt eseményekről 

1.1. Dr. Dunai László beszámolt a szeptemberi Kari Tanács Bejelentések napirendi pontjában 

elhangzottakról: 

 Dr. Józsa János Rektor Úr újabb 3 éven keresztül maradni fog jelenlegi pozíciójában 

 Dr. Józsa János Rektor Úr fogja irányítani a konferenciákat 

 Július 1-jén kinevezték a BME új kancellárját: Kotán Attilát. 

 A lemondások miatt rengeteg volt az adminisztráció 

1.2. Dr. Dunai László elmonta, hogy megbeszélésen vett részt Kotán Attila kancellár úrral, melyen 

szó esett a jövőbeli beruházásokról, felújításokról. 

1.3. Dr. Dunai László ismertette a felvételi adatokat, a felvett hallgatók számát, majd megjegyezte, 

hogy ezen számok alacsonyak.  Hozzátette, hogy a vidéki mesterképzések vonzóbbak a hallgatók 

számára. Továbbá elmondta, hogy a Magyar Mérnöki Kamarai jogosultságok felülvizsgálata is 

szóba került már a levelező képzések miatt.  

Emellett Dr. Dunai László dékán úr elmondta, hogy a külföldi hallgatók számára népszerű a 

képzés, velük együtt összesen kb. 400 új hallgató került a Karra (ebből ~40 fő külföldi 

mesterképzésre, illetve ~60 fő BSc képzésre). 
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Dr. Dunai László megjegyezte, hogy kb. 250-300 fő közötti létszámú új magyar hallgatóra lenne 

szükség minden évben. Dr. Dunai László elmondta, hogy a fentebb említett magas külföldi 

hallgatói létszám miatt, az oktatók nyáron nyelvtanfolyamon vettek részt. 

1.4. Dr. Dunai László dékán úr örömmel ismertette, hogy a hazai, illetve a nemzetközi 

rangsorolásokban is jól szerepelt a BME. Emellett hozzátette, hogy a karok közötti rangsorolásban 

az első 500-on kívül estünk, így oda nem került fel az Építőmérnöki Kar. Dr. Dunai László dékán 

úr kiemelte, hogy ezek a rangsorolások rendkívül fontosak a Kar elismertsége szempontjából. 

1.5. Dr. Dunai László dékán úr ezután a 2020-ban esedékes új felvételi szabályokról, lehetséges 

módosításokról.  

1.6. Dr. Dunai László megemlítette az Építőmérnök 200 program jelentőségét, illetve, hogy 

igyekezzünk minél jobban hirdetni, minden lehetséges vonalon. Tudatta velünk, hogy új 

hídmodell-terhelő berendezéssel gazdagodott a Kar, amit akár a Szakmai héten is üzembe lehet 

helyezni.  

1.7. Dr. Dunai László ez után kitért az Építő250 ösztöndíj-program sikeres elindulására. Elmondta, 

hogy rengetegen jelentkeztek rá és biztosított mindenkit afelől, hogy a Kar rendelkezik az ehhez 

szükséges megfelelő anyagi háttérrel.  

1.8. Dr. Dunai László az idén indult FIKP kiválósági programról is szót ejtett. Elmondta, hogy 

víztudományi központ fog alapulni, illetve, hogy a Dékáni Hivatal is átépítésére is sor fog kerülni 

a közeljövőben, melynek tervezője Molnár Csaba DLA lesz. 

1.9. Ezt követően a Pályaorientációs Bizottság munkásságát ismertette Dr. Dunai László dékán úr. 

1.10.  Dr. Dunai László elmondta, hogy ahogyan korábban is felmerült, szeretne párbeszédet 

kezdeményezni a Vásárhelyi Napokra kiadott dékáni szünetekről. Elmondta, hogy a tavaszi szünet 

bevezetése, illetve az egyre kevesebb résztvevő, így nem látnak indokoltnak két teljes nap szünetet 

a tavaszi félévben, viszont a két szünnap félévek közötti megosztását elfogadhatónak tartanák, 

tekintettel arra, hogy felmerült az igény a részünkről a Szakmai hétre beiktatott szünetre. Továbbá   

tavaszi félév ütemezése a jelenlegi állapotban nem megfelelő, mivel következő félévben 3 pénteki 

nap is kiesik a szünnapok miatt, ezen helyzet megoldása érdekében kérte Dékán úr, hogy a HK 

gondolja át a Vásárhelyi Napokra vonatkozó szünnap ütemezését. 

1.11.  Dr. Dunai László végül ismertette az összes tanszéken történt változásokat, létszámokat, illetve 

a jövőre vonatkozó terveket, elvárásokat.  

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Gődér Vivien beszámolt a szeptember 16-án tartott Mentorgárda és a Hallgatói Képviselet közötti 

megbeszélésen elhangzottakról. 

Braun Gergő megérkezett 

2.2. Gődér Vivien köszöntötte Molnár Zsanettet és Szűcs Ákost a Hallgatói Képviselet ülésén. Ezt 

egy rövid bemutatkozás követte. 

2.3. Gődér Vivien előterjesztette az ÉMK HÖK SZMSZ módosítást, melyet a képviselet egyhangúlag, 

9-0-0 arányban elfogadott. 

Braun Gergő és R. Nagy Tibor Endre távozott 

2.4. Gődér Vivien elmondta, hogy október 19-én (pénteken) az Építész Klub rendezvényt szeretne 

tartani a Vásárhelyi Pál Kollégium nagytermében, melyről kikérte a HK véleményét, melynek 

eredményeként felveszi a kapcsolatot az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletével az esetleges 

korábbi negatív tapasztalatok kiderítése érdekében. 
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2.5. Gődér Vivien előterjesztette az ÉMK HK logótervét, melyet a HK egyhangúlag, 7-0-0 arányban 

elfogadott. 

2.6. Gődér Vivien elmondta, hogy részt vett a Kari Tanács ülésén (melyen elhangzottakat Dr. Dunai 

László dékán úr a fentebb leírtak alapján ismertetett). 

2.7. Gődér Vivien elmondta, hogy az idei Gólyatáborral kapcsolatban megbeszélésen vett részt, 

melyről a későbbiekben Szabó Krisztina fog beszámolni.  

2.8. Gődér Vivien elmondta, hogy szerdán (09.19.) megbeszélésen fog részt venni Orbán Balázzsal 

illetve a bevételes körök képviselőivel.  

2.9. Gődér Vivien elmondta, hogy meghívást kapott a Pályaorientációs Bizottsági ülésére, melyen 

sajnos nem tud részt venni. Puskely Gergő és Gazsi Dorothy jelezte érdeklődését, és hogy a 

következő Pályaorientációs Bizottsági ülésen részt kívánnak venni.  

2.10. Gődér Vivien ez után beszámolt a HÖOK vezetőképző hétvége részvétellel kapcsolatban 

felmerült változásokról. 

2.11. Gődér Vivien elmondta, hogy megbeszélésen fog részt venni Hadarics Rékával, a KVZoo 

körvezetőjével, illetve a HK érdeklődő tagjaival. Ennek céljából szeptember 23. vasárnap 18:00 óra 

lett kitűzve.  

2.12. Gődér Vivien előterjesztette a 2018. szeptember 24. és október 5. között megrendezésre kerülő 

Kari Hallgatói Szavazás Szavazási Bizottság tagjainak névsorát, melyet az ÉMK HK egyhangúlag 

7-0-0 arányban támogatott. 

2.13. Gődér Vivien felhívta a jelenlévők figyelmét a Tisztújítás jelölés leadásának határidejére, valamint, 

hogy elektronikusan és személyesen (papír alapon) is le kell adni az EHK irodában.  

2.14. Gődér Vivien ismertette az urnabeosztással kapcsolatos tudnivalókat. 

2.15. Gődér Vivien megkérte Kovács Klementinát és Katona Rebekát, hogy ismertessék az ÉMK 

HK alakuló hétvége várható programját, és a szervezés állását. 

2. Egyetemi Hallgatói Képviseleti beszámoló 

2.1. Katona Rebeka beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2018.szeptember 13-i ülésén és a 

2018. szeptember 17-i rendkívüli ülésén történtekről. Az ülések emlékeztetője elérhető az EHK 

honlapján. 

3. Gazdasági referensi beszámoló 

3.1. Kovács Klementina elmondta, hogy nem történt változás a legutóbbi beszámolója óta. 

4. Oktatási Bizottsági beszámoló 

4.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy a bizottság vezetői posztátadásról egyeztetett Katona 

Rebekával. 

4.2. Pásztor Nikolett tájékoztatta a képviselet tagjait, hogy a közel jövőben szeretne betanítást tartani 

az újaknak, melyhez szeretné a régiek segítségét is kérni. 

5. Kollégiumi Bizottsági beszámoló 

5.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy új beléptető kártyák érkezésére még várni kell. 

5.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy 300 leselejtezett kártyáról készített listát és ezek pótlását 

kérvényezte. 

5.3. Szabó Krisztina elmondta, hogy várhatóan a várólistáról mindenki be fog kerülni a közeljövőben 

a kollégiumba. 

5.4. Szabó Krisztina elmondta, hogy Tóth Márton kollégiumi mentor kinevezése megtörtént. 
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5.5. Szabó Krisztina elmondta, hogy az A épületben lévő ágyipoloskák miatt irtás szükséges. 

5.6. Szabó Krisztina elmondta, hogy szerdán (09.19.) bizottsági ülés lesz 18:00 órakor, minden 

érdeklődőt vár.  

6. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 

6.1. Kóródi Eszter elmondta, hogy találkozott Dr. Dunai László dékán úrral és Baráz Csongor 

Dömötörrel a Szakmai Héttel kapcsolatosan folytatott megbeszéléseket. 

6.2. Kóródi Eszter leírást vár a rendezvényekről Baráz Csongor Dömötörtől és Lőrincz Andreától, 

amelyek elengedhetetlen a programfüzet elkészítéséhez. 

6.3. Kóródi Eszter ismertette a Hídépítő versennyel kapcsolatos tudnivalókat és kérte a Mentorgárda 

tagjait, hogy hirdessék a tankörökben a jelentkezési lehetőséget. 

7. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 

7.1. Gődér Vivien beszámolt, hogy az elmúlt időszakban nem történt változás az ösztöndíjak területén. 

8. Szociális Bizottsági beszámoló 

8.1. Boldizsár Nóra elmondta, hogy véget ért a személyes bemutatási időszak, majd hozzátette hogy  

sokan nem mutatták be, illetve nem véglegesítették a pályázatukat. 

8.2. Boldizsár Nóra elmondta, hogy akik nem mutatták be a pályázatukat, de valamelyik szociális alapú 

kategóriában kerültek be a kollégiumba, azoknak üzenetet fog küldeni, melyben leírja, hogy mik a 

következményei annak, ha valaki nem vesz részt a személyes bemutatáson.  

9. Egyebek 

9.1.  Boldizsár Nóra jelezte, hogy szeretne lemondani az emlékeztetővezetői posztról. Az 

emlékeztetővezetői posztra Süveges Imre jelentkezett, akit az ÉMK HK egyhangúlag, 7-0-0 

arányban támogatott.  

9.2. Szabó Krisztina beszámolt a szeptember 16-án, vasárnap tartott KKB-n elhangzottakról, ahol 

ismerette az öntevékeny körökkel a Mentorgárda és a Hallgatói Képviselet álláspontját a javasolt 

HÖK SZMSZ módosítással kapcsolatban. A véleményeket és érveket követően az öntevékeny 

körök vezetői elfogadták a HK álláspontját. A továbbiakban szó esett a gólyacsoportban történő 

megszámlálhatatlan poszt közzétételéről, melynek kezelésére több megoldási javaslat is felmerült.  

Az ülésen szó volt még az idei Gólyatábor és Kari tábor értékeléséről, az Önkéntes napon 

megszervezésre kerülő hallgatói csoportok közötti versenyről, a plakátolási rendről és a kollégiumi 

közösségi pontokról. 

9.3. Szabó Krisztina beszámolt a Gólyatábor megbeszélésen elhangzottakról, melyen a közös 

szervezés előnyeit, illetve hátrányait vitatták meg. Szó esett arról (ha jövőre is, az ideihez hasonlóan 

a TTK karral kerül megrendezésre a tábor), hogy az álgólyáknak egy rövid, de kötelező képzést 

tartanának. Értékelésre került a speakerek munkája is, ami 1-2 hibától eltekintve megfelelő volt. 

Beszéltek az álgólyák feladatok jövőben történő jobb összehangolásáról, alaposabb átbeszéléséről, 

illetve a zsűri és szervező „vesztegetések” megreformálásának szükségességéről is. Egyetértettek 

abban, hogy hiányzott, hogy nem volt raktár az eszközöknek és hogy a kulcsok össze-vissza történő 

átadogatását is jobban kell az elkövetkezendőkben szervezni. Végül a zöld üveges előfeladatnak 

kiírt italok egységes kezelésére is külön figyelmet kell majd fordítani a jövőben. 

Az ÉMK HK tagjai szintén megvitatták a közös szervezés előnyeit és hátrányait, majd szimpátia 

szavazás keretein támogatták a jövőbeli közös szervezést. 
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Budapest, 2018. szeptember 17.  

Következő ülés: 2018. szeptember 24. 19:30 

 

Süveges Imre Gődér Vivien 

emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 


