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Emlékeztető 

 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2018. szeptember 24-én (hétfőn) tartott 
üléséről 

Az ülés kezdete: 19:00  

Az ülés vége: 22:40 

 

Jelen voltak:  

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

Kimentését kérte:  

Hiányzott: Braun Gergő  

Késett:  

Tanácskozási jogú tagok: Gazsi Dorothy, Kóródi Eszter, Pulay Anna, S. Nagy Roland, Süveges Imre 

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 arról, hogy 2018.09.19-én beszélgetésen vett rész Orbán Balázzsal, 

Kovács Klementinával, Szabó Krisztinával és Kóródi Eszterrel a Szakmai Hét szervezésével 

kapcsolatban.  

1.2. Ezt követően további egyeztetésen vett részt a bevételes öntevékeny körök képviselőivel, Orbán 

Balázzsal, Balassa Péterrel és Kovács Klementinával. A jelenlegi rendszerről, annak hibáiról, a 

korábbi és jelenlegi átlagos bevételekről, szervezettségről, nyitási időpontokról, költségvetés 

készítéséről (hiányáról) és a nyitások fontosságáról szólt a megbeszélés. Balassa Péter ismertette 

elképzeléseit a bevételes körökkel kapcsolatosan, melyek szerint egy nagy közös záróbulit szeretne, 

bulik előtti rendezvényeket (pl.: sörpong bajnokság, csocsó stb.), féléves tervet szeretne kapni a 

nyitásokról  szeptember 26-ig.  

1.3. Gődér Vivien elmondta, hogy Kóródi Eszterrel egyeztetett a Szakmai Hét szervezésében történő 

változásokról. Beszámolt az időpontváltozásokról, illetve kérte, hogy minden tanszékre kerüljön 

be papír alapú meghívó, melyet ki tudnak rakni a tanszékvezetők az állófogadással kapcsolatos 

tudnivalókról. 

1.4. Gődér Vivien Gólyabál megbeszélésen vett részt Tóth Amandával, Lukács Bálinttal, Richter 

Kristóffal, Rácz Miklóssal és Károlyi Rolanddal. Átnézték az előzetes költségvetést, egyeztettek 
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a tánctanár kifizetési lehetőségekről, a jegyárakról és a díszítésre rendelkezésre álló keretről is. A 

GHK kezeli a gazdasági részét az eseménynek. Szponzoráció szerzésére van esély a 

Rendezvényszervező Bizottság szerint. A témát illetve a fellépőket az ÉMK választja. 

Pezsgőspohár idén is lesz. Támogató jegy is vásárolható majd. A tombola kérdése nyitott maradt.  

1.5. Gődér Vivien szót ejtett a szeptember 20-án tartott Önkéntes Napról, melyen kevesen vettünk 

részt.  

1.6. Gődér Vivien  szeptember 20-án Elnöki értekezleten vett részt. Beszéltek a gólyatáborok 

sikerességéről, amik összességében jók voltak, egyet leszámítva. Szó esett továbbá a biztonsági 

őrökről és a pultosokról is. Beszéltek a balatonlellei rongálásról, valamint szó esett az EHK tábori 

szekciókról távolmaradók büntetéséről. Az ÉMK HK összességében egyetértett ezekkel a 

szankciókkal. Gődér Vivien beszámolt a MISZISZ hirdetésekkel kapcsolatos változásokról, a HK-

k kötelezettségeinkről és az azért járó támogatás új összegéről. 

1.7. Gődér Vivien ismertette a HÖOK vezetőképzővel kapcsolatos fejleményeket. Szó esett a kari 

létszámok újra tárgyalásáról (EHK delegáltak, új tagok, de minimum 5 fő), az EHK szerint ez nem 

okozná azt, hogy a Hallgatói Képviseletek régi és új tagjai kevésbé tartanának össze Gődér Vivien 

véleménye szerint ez egyfajta megvonás a KHK-tól a korábbi évekhez képest. A 

létszámredukálására a kvótarendszer miatt keletkező helyhiány miatt van szükség, melyet azonban 

korábban mindig sikerült megoldani az EHK-nak. Az ÉMK HK megbeszélés követően 6-2-0 

arányban támogatta az EHK által javasolt megoldást. 

1.8. Gődér Vivien szeptember 30-át (vasárnap) tűzte ki a KVZoo-val történő megbeszélésre, kérte, 

hogy aki tud, vegyen részt ezen.    

2. Egyetemi Hallgatói Képviseleti beszámoló 

2.1. Katona Rebeka beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet ülésén történtekről. Az ülés 

emlékeztetője elérhető az EHK honlapján. 

3. Gazdasági referensi beszámoló 

3.1. Kovács Klementina elmondta, hogy nagyrészt a Szakmai Hét gazdasági teendőivel foglalkozott. 

3.2. Kovács Klementina a Szakmai Hét Állófogadás HSZI igénylésről elmondta, hogy le kell adnia 

Szili Ákosnak. 

3.3. Kovács Klementina a HK hétvége beszerzéssel kapcsolatban intézkedett, a Metroban történik 

majd a bevásárlás. 

3.4. Kovács Klementina elmondta, hogy szünetmentes tápot rendelt a beléptető eszközhöz.  

3.5. Kovács Klementina a Nyílt Napra szánt promóciós termékek rendelésével foglalkozott, melyhez 

3 cégtől szükséges ajánlatot kérni és azok közül a legjobb lesz elfogadva. 

3.6. Kovács Klementina projektortáskát fog rendelni a MŰHAL-on keresztül, hogy 

biztonságosabban tudjuk szállítani a BENQ projektort.. 

 

21:22 R. Nagy Tibor távozott az ÉMK HK üléséről 
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4. Oktatási Bizottsági beszámoló 

4.1. Pásztor Nikolett beszámolt a 0. matematika zárthelyi dolgozatok eredményeiről. Gyenge 

eredmények születtek, az ÉMK-n különösen. Beszéltünk esetleges változtatásokról (pl.: lehessen 

új papírt kérni /a jelenlegit hiba esetén nem lehet javítani/, 90 perces legyen stb.) 

4.2. Pásztor Nikolett beszélt a magyarországi kreditelismerés helyzetéről, melyben minden EU-s 

statisztikában utolsók vagyunk, és 2020-ig mindenképpen javulni kell.  

4.3. Pásztor Nikolett az OHV-val kapcsolatban elmondta, hogy nem elég reprezentatív, illetve a lista 

elején végző oktatók jutalmazásáról is szó esett. 

4.4. Pásztor Nikolett elmondta, hogy az Építőmérnöki fizika zárthelyi dolgozatok időpontja 

áthelyezésre fog kerülni. 

5. Kollégiumi Bizottsági beszámoló 

5.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy Pásztor Nikolettel leellenőrizték a talált beléptetőkártyák 

használhatóságát.  

5.2. Szabó Krisztina beszámolt, hogy Kollégiumi Bizottsági ülést tartott. 

5.3. Szabó Krisztina elmondta, hogy a jogorvoslati kérelmet benyújtók számára félretett, HJB-s helyek 

feltöltésre kerültek, mivel a Karunkon nem került sor kérelem leadására. 

5.4. Szabó Krisztina elmondta, hogy Rémai Zsolt szeptember 28-ig várja a félévben esedékes 

rendezvények időpontjainak listáját. 

6. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 

6.1. Szabó Krisztina beszámolt, hogy szerdán Orbán Balázzsal egyeztetett a Gólyatábor szponzori 

kérdéseiről. 

6.2. Kóródi Eszter a Szakmai Hét költségvetését ismertette. 

6.3. Kóródi Eszter beszámolt, hogy a Szakmai Hét módosított programtervéről. 

7. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 

7.1. Gődér Vivien elmondta, hogy a tanulmányi ösztöndíjak táblázatait várja Ferenczi Bernadettől. 

8. Szociális Bizottsági beszámoló 

8.1. Boldizsár Nóra elmondta, hogy a szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázatok 

elbírálása lezárult. 

8.2. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy a Külső Szociális Bizottság ülésen a Rendszeres szociális 

ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok eredményeiről volt szó, melyeket ismertetett. 

8.3. Boldizsár Nóra elmondta, hogy közös Külső és Belső Szociális Bizottság ülésen is részt vett, ahol 

elsősorban az Egységes Szociális Rendszer fejlesztésről esett szó. 

Budapest, 2018. szeptember 24.  

Következő ülés: 2018. október 1. 20:00  
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Süveges Imre Gődér Vivien 

emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 


