
 

 

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. november 5-én (hétfőn) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 19:15  

Az ülés vége: 22:00 

 

Jelen voltak:  

Szavazati jogú tagok: Gazsi Dorothy, Gődér Vivien, Katona Rebeka, Molnár Zsanett, Pásztor Nikolett, 

Puskely Gergő, S. Nagy Roland Levente, Szabó Krisztina, Szűcs Ákos 

Kimentését kérte: Boldizsár Nóra, Kóródi Eszter, Kovács Klementina, Süveges Imre  

Késett: - 

Tanácskozási jogú tagok: - 

Vendég: Rácz Miklós 

 

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 tájékoztatta a Képviseletet, hogy a jövő évi HK ZH időpontja 2019. február 25. A 

ZH-ra való felkészülést segítően, a következő ülés alkalmával a HK tagjai kérdéssort fognak 

kitölteni a BME Hallgatói és Doktorandusz Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok 

Szabályzatából és az EHK által kiadott „Rövidítések és általános tudnivalók” c. dokumentumból. 

 

Rácz Miklós 19.30-kor megérkezett az ülésre és beszámolt a Gólyabál szervezésének jelenlegi állásáról, problémáiról. 

A kezdeti nehézségek után rendeződni látszik a díszítés beszerzési folyamata. A holnapi nap folyamán újabb 

táncpróba lesz a gólyáknak. Az online jegyek mellett a mai napon elkezdődött a papír alapú jegyek árusítása is a 

tanköröknek, várhatóan szerdától a Kollégium aulájában is kaphatóak lesznek. Gődér Vivien felhívta a 

figyelmet, hogy a Gólyabálon való részvétel beleszámít a tankörök közötti versenybe is, így remélhetőleg még többen 

részt fognak venni. Katona Rebeka érdeklődött, hogy készült-e az eseményről angol nyelvű plakát is a külföldi 

hallgatók részére. Ezzel kapcsolatosan Rácz Miklós keresni fogja a Gépészmérnöki kar szervezőit. Rácz 

Miklós tájékoztatta a képviselet tagjait, hogy a bál napján, kedden reggel lesz a bepakolás, a szükséges eszközök 

elszállítására a MŰHASZ-tól fognak autót kapni a szervezők, a napokban lesz helyszíni bejárás is. A 

Mentorgárda tagjainak beosztása már elkészült, Csiszár Benjámin, a rendezvény személyzeti felelőse 

véglegesítette azt. Rácz Miklós beszámolt, hogy a bálkirály és bálkirálynő jelölések egy része sajnos még nem 

érkezett be, ezért nem kerültek még ki a bemutatkozások a rendezvény Facebook eseményéhez. A Gólyabálra a 

meghívók a tanszéki oktatóknak még nem kerültek kiosztásra, Tóth Amanda (GHK elnök) aláírására várnak 

a szervezők, továbbá a plakátok sincsenek még kihelyezve a campus területein. 
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Rácz Miklós 20.00-kor távozott az ülésről. 

1.2. Gődér Vivien felhívta a figyelmet, hogy a K370 terem használatának feltételeit tisztázni kell.  

1.3. Gődér Vivien elmondta, hogy a HÖOK vezetőképzőre leadta a HK tagjainak a jelentkezését, 

azonban akik meggondolnák magukat és módosítanák a jelentkezésüket, ma éjfélig jelezhetik azt 

neki. 

1.4. Gődér Vivien emlékeztette a képviseletet, hogy a diplomaosztó ezen a héten pénteken kerül 

megrendezésre, a végzős beszédet Ermilov Alexander Anatol a Vízépítési és Vízgazdálkodási 

tanszék doktorandusz hallgatója fogja mondani. Gődér Vivien kérte a HK tagjait, hogy segítsenek 

a rendezvény lebonyolításában. 

1.5. Gődér Vivien beszámolt, hogy elkészítette az új levelezőlistát a kollégiumi mentorok számára, 

továbbá kérte a képviseletet, hogy mindenki ellenőrizze, fel van-e véve a szükséges listákra. 

1.6. Gődér Vivien elmondta, hogy egyeztetett Paulik Dániellel az irodában található Wi-Fi-vel 

kapcsolatban, illetve kért az új tagoknak felhasználót az irodai gépekhez. 

1.7. Gődér Vivien beszámolt, hogy Kóródi Eszterrel egyeztetett a TDK főpróbáról, ami november 

11-én, vasárnap 14.00-kor kerül megrendezésre a Kollégium nagytermében. 

1.8. Gődér Vivien tájékoztatta a képviseletet a Karima aktuális helyzetéről. A körvezető, Szolnoki 

Roxána elmondása szerint, a kör jelenleg nagyon mélyponton van, szüneteltetnék a lapkiadást és 

szeretnének magukra koncentrálni az elkövetkezendő időben, inkább csapatépítésre fordítanák az 

idejüket. Katona Rebeka felvetette, hogy a képviselet készíthetne egy „HK különszám”-ot. A 

jelenlévők támogatták az ötletet, a kiadvány várhatóan csak a tavaszi Tisztújítás előtt fog tudni 

megjelenni. 

1.9. Gődér Vivien elmondta, hogy Boldizsár Nórával és Pásztor Nikolettel átvették a rendelt 

irodaszereket. 

1.10. Gődér Vivien előterjesztette Süveges Imre irodafelelősi posztjáról való visszahívását. A 

képviselet tagjai egyhangúlag, 9-0-0 arányban támogatta az előterjesztést. Gődér Vivien felkérte 

Gazsi Dorothyt az irodafelelősi poszt betöltésére. Gazsi Dorothy elfogadta a jelölést. Az ÉMK 

HK egyhangúlag, 9-0-0 arányban támogatta Gazsi Dorothyt a poszt betöltésére. 

1.11. Gődér Vivien tájékoztatta a képviseletet a Hangadó pályázattal kapcsolatos fejleményekről. 

1.12. Gődér Vivien felhívta a figyelmet, hogy az októberi 1. és október 31. közötti időszakról szóló 

beszámolók elküldésének határideje november 9. 23:59. Kérte a képviselet tagjait, hogy mindenki 

a levelezőlistára felküldött minta alapján, megfelelő formában küldje el a beszámolóját, továbbá 

tájékoztatta a tagokat a késedelmes küldés szankcióiról. 

2. Javaslat a Kari BME ösztöndíj pályázat kiírására 

2.1. S. Nagy Roland előterjesztette a Kari BME ösztöndíj pályázat kiírását, melyet a Képviselet 

tagjai egyhangúlag, 9-0-0 arányban támogattak. 

3. Alelnöki beszámoló: 

3.1. Pásztor Nikolett beszámolt a HK csapatépítés szervezésének jelenlegi állásáról. A felmerült 

kérdésekről e-mailt fog írni a képviselet tagjainak. 

3.2. Pásztor Nikolett kérte a HK tagjait, hogy mondják el a véleményüket a póló-és 

pulóverrendelésre kapott árajánlatról.  

3.3. Pásztor Nikolett elmondta, hogy a HK alumni vacsorára kiküldte a meghívókat, kéri a 

képviselet tagjait, hogy jelezzenek vissza, részt tudnak-e venni rajta. 

  

https://vit.bme.hu/ermilov-alexander
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4. Egyetemi Hallgatói Képviseleti beszámoló 

4.1. Katona Rebeka beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2018. október 25-ei ülésén 

történtekről. Az ülés emlékeztetője elérhető az EHK honlapján 

(http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok). 

5. Gazdasági referensi beszámoló 

5.1. Gődér Vivien elmondta, hogy Kovács Klementina köszöni a részvételt a HK tagjainak a 

gazdasági megújulásról szóló megbeszélésen, Gazsi Dorothynak kiemelten köszöni, hogy 

összeírta a feladatok válaszait.  

5.2. Gődér Vivien beszámolt, hogy Palojtay Tamás a holnapi nap folyamán jön megszerelni az irodai 

beléptető rendszert. 

5.3. Gődér Vivien elmondta, hogy Kovács Klementina a Nyílt Napra rendelt ajándéktárgyakról szóló 

átláthatósági nyilatkozatot várja a cégtől. 

6. Oktatási Bizottsági beszámoló 

6.1. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy Belső Oktatási Bizottság ülést tartott múlthéten. Az ülésen 

kiosztotta a bizottság tagjainak a tanszéki megbízóleveleiket, illetve az elérhetőségükről szóló, 

tanszékekre kihelyezendő plakátokat. Az ülés további részében megbeszélésre kerültek a bizottság 

projektjei is. A honlapra készülni fog egy MSc hallgatóknak szóló tájékoztató, mellyel Szűcs Ákos 

fog foglalkozni, a TDK konferenciáról szóló honlap fül elkészítését Molnár Zsanett vállalta, „A 

statika és dinamika alapjai” c. tárgy bevezető tárgyának elindításával kapcsolatban Puskely Gergő 

fog az illetékesekkel beszélni. Továbbá tervben van egy, a Neptunban szereplő kérvényekről szóló 

dokumentum, illetve naptár létrehozása, melyet Pásztor Nikolett és Katona Rebeka közösen 

készítenek el. Pásztor Nikolett elmondta, hogy szeretné az új mintatanterv véleményezésébe a 

kar hallgatóit nagymértékben bevonni. Katona Rebeka felhívta a figyelmet az OHV eredmények 

kiértékelésének elkészítésére. 

6.2. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy oktatással kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszolt. 

6.3. Pásztor Nikolett elmondta, hogy az elmúlt időszakban a Kari Tanulmányi Bizottsághoz érkezett 

kérvények bírálásában vett részt. 

7. Kollégiumi Bizottsági beszámoló 

7.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy hallgatói megkeresésekre válaszolt az állandó belépőkártyák 

elkészüléséről. Ezzel kapcsolatban egyeztetett Benke Ádámmal is, aki tájékoztatta, hogy 

hamarosan új kártyák fognak érkezni, majd azokkal együtt fog minden kártya bekerülni a 

rendszerbe. 

7.2. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a Kollégium nagytermének igényléseivel foglalkozott. 

7.3. Szabó Krisztina tájékoztatta a képviseletet, hogy múlthét szerdán elmaradt a Kollégiumi Bizottság 

ülés, azonban ezen a héten megtartják, a Kollégiumi házirend és mellékleteinek aktualizálásával 

fognak foglalkozni. Az eddig elkészült projektek véglegesítés után hamarosan kikerülnek a HK 

honlapjára. 

8. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 

8.1. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a TDK főpróba szervezésével és hirdetésével foglalkozik a 

bizottság. 
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8.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy a Gólyabálra folyamatban vannak megkeresések a bálkirály, 

illetve bálkirálynő díjazásának támogatására. 

9. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 

9.1. S. Nagy Roland Levente elmondta, hogy a bizottság tagjaival a Kari BME ösztöndíj pályázat 

kiírásával foglalkozott. 

9.2. S. Nagy Roland Levente beszámolt, hogy részt vett a mai közösségi ösztöndíjról szóló Kibővített 

Kollégiumi Bizottság ülésen. 

9.3. S. Nagy Roland Levente kérte a bizottság tagjait, hogy beszéljék meg az aktuális ösztöndíj 

pályázatok értékelésének menetét. 

9.4. Szűcs Ákos tájékoztatta a képviseletet, hogy a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatosan érkezett 

hozzá egy hallgatói megkeresés, melyre S. Nagy Roland Levente választ adott. 

 

10. Egyéb: 

10.1. Katona Rebeka javasolta, hogy legyen újbóli fotózás a képviselet tagjairól. A képek elkészítésére 

Suhajda Richárdot ajánlotta. A HK támogatta az ötletet. 

10.2. Szabó Krisztina tájékoztatta a Képviseletet, hogy a jövő heti ülésre meghívta Krizsán Tündét, a 

VVS körvezetőjét egy beszélgetésre a kör jelenlegi helyzetéről, terveikről és az esetleges 

problémáikról. 

10.3. Szabó Krisztina megkérte a HK tagjait, hogy a levelezőlistára felküldött öntevékeny köri SZMSZ 

mintaanyagát véleményezzék. 

10.4. Szabó Krisztina beszámolt az aznapi Kibővített Kollégiumi Bizottság ülésen elhangzottakról. 

10.5. Szabó Krisztina elmondta, hogy elkészült az új levelezőlista az öntevékeny körök számára, melyre 

Gődér Viviennel közösen felvettek minden illetékest. 

10.6. Szabó Krisztina elmondta, hogy elkészített egy csapatmeghajtót, ahová az öntevékeny körökkel 

kapcsolatos dokumentumokat fogja gyűjteni. 

10.7. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a vasárnapi nap folyamán lesz megbeszélés a gólyatábor 

szervezők pályázatainak értékeléséről a TTK HK-val közösen. 

10.8. Szabó Krisztina felhívta a figyelmet, hogy a keddi napon kifejezetten ajánlott részt venni a 

Hallgatói rendszer ismeretek órán, azoknak is, akik egyébként nem vették fel a tárgyat, ugyanis 

Dr. Bihari Péter, a Gépészmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese fog előadást tartani. 

10.9. S. Nagy Roland Levente beszámolt, hogy hallgatói megkeresés érkezett hozzá az Építőanyagok 

II. c. tárgy előadásain való jelenlét ellenőrzésével kapcsolatosan. Katona Rebeka javasolta, hogy 

nézzék meg a tárgy tárgykövetelményében leírtakat. 

10.10. Gazsi Dorothy elmondta, hogy a WC press-t a holnap fogja kinyomtatni, és kérte a HK tagjait, 

hogy segítsenek a kihelyezésében. 

10.11. Puskely Gergő beszámolt, hogy a gólyák számára készült kérdőívet a héten véglegesíti, szeretné, 

ha hétfőn már ki is tölthetnék azt a hallgatók. 

10.12. Puskely Gergő jelezte az ülés elején, hogy Mikolai Mátyás DSK körvezető nem tud megjelenni 

az ülésen, viszont továbbra is fontos lenne a beszerzés alatt álló sporteszközök megérkezésével 

kapcsolatos tudnivalók ismerete. 

10.13. Puskely Gergő tájékoztatta a HK tagjait, hogy folyamatban van egy pályaorientációs projektanyag 

elkészítése. 

10.14. Gődér Vivien megkérte a Képviseletet, hogy a heti híreket ne felejtsék el időben elküldeni, 

továbbá, kérte a PR felelősöket, hogy ha nincs is kiemelt bizottsági hír, az általános híreket mindig 

szedjék össze és hirdessék. 
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10.15. Gődér Vivien emlékeztette a HK tagjait, hogy holnap este 7 órakor rendezvényütemterv 

megbeszélést fog tartani, melyen szó lesz a következő évi Gólyatábor, Vásárhelyi Napok, Kulthét 

és Tisztújítás időpontjairól. 

10.16. Gődér Vivien felhívta a figyelmet, hogy az múlt heti csapatépítésen senki nem vett részt, és 

jóformán senki nem jelezte azt, hogy nem tud menni. Szeretné, ha a jövőben a képviselet tagjai 

részt vennének a HK nem kötelező programjain is. 

 

 

Budapest, 2018. november 5.  

Következő ülés: 2018. november 12. 19:00  

 

Szabó Krisztina Gődér Vivien 

emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 


