
 

 

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. december 3-án (hétfőn) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 18:00 

Az ülés vége: 21:30 

 

Jelen voltak:  

Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Gődér Vivien, Molnár Zsanett, Puskely Gergő, S. Nagy Roland 
Levente, Szabó Krisztina, Szűcs Ákos 

Kimentését kérte: Gazsi Dorothy, Katona Rebeka, Kóródi Eszter, Pásztor Nikolett, Süveges Imre 

Hiányzott: - 

Késett: Kovács Klementina 

Tanácskozási jogú tagok: - 

Vendég: Kutyej Ákos, Lányi Csaba, Lányi György, Lipcsei Attila, Oltvári Sándor, Pulay Anna, Szolnoki 
Roxána, Tóth Ádám 
 
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. A Szociális Bizottság tagsági felhívására jelentkezők meghallgatása 

Lipcsei Attila megérkezett az ÉMK HK ülésére 

1.1. Lipcsei Attila ismertette terveit a Szociális Bizottságban végzett munkájával kapcsolatban. 

Lipcsei Attila távozott az ÉMK HK üléséről 

1.2. Molnár Zsanett ismertette terveit a Szociális Bizottságban végzett munkájával kapcsolatban. 

1.3. Gődér Vivien ismertette terveit a Szociális Bizottságban végzett munkájával kapcsolatban. 

Kutyej Ákos megérkezett az ÉMK HK ülésére 

1.4. Kutyej Ákos ismertette terveit a Szociális Bizottságban végzett munkájával kapcsolatban. 

Kutyej Ákos távozott az ÉMK HK üléséről 

Tóth Ádám megérkezett az ÉMK HK ülésére 

1.5. Tóth Ádám ismertette terveit a Szociális Bizottságban végzett munkájával kapcsolatban. 

Tóth Ádám távozott az ÉMK HK üléséről 

Oltvári Sándor megérkezett az ÉMK HK ülésére 
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1.6. Oltvári Sándor ismertette terveit a Szociális Bizottságban végzett munkájával kapcsolatban. 

Oltvári Sándor távozott az ÉMK HK üléséről 

Lányi Csaba megérkezett az ÉMK HK ülésére 

1.7. Lányi Csaba ismertette terveit a Szociális Bizottságban végzett munkájával kapcsolatban. 

Lányi Csaba távozott az ÉMK HK üléséről 

Pulay Anna megérkezett az ÉMK HK ülésére 

1.8. Pulay Anna ismertette terveit a Szociális Bizottságban végzett munkájával kapcsolatban. 

Pulay Anna távozott az ÉMK HK üléséről 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Gődér Vivien beszámolt, hogy múlthét pénteken lezajlott az egyetemi Nyílt Nap, és megköszönte 

a segítőknek a részvételt. Valamint kérte, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos negatív tapasztalatokat 

jelezzék a részt vevők, melyek a következők voltak: kevés ponton lehetett regisztrálni, így nagy 

tumultus alakult ki, a laborlátogatásokról nem kaptunk előzetesen információt, így nem minden 

esetben tudtunk az ezzel kapcsolatban érdeklődőknek segíteni, a kari tájékoztató anyagok 

szükséges lenne fejleszteni, valamint felmerült ötletként, hogy a jövőben kollégiumi látogatás is 

legyen szervezve a Nyílt Nap keretein belül. 

2.2. Gődér Vivien elmondta, hogy összesítette az emlékeztetőkkel kapcsolatos elmaradásokat, melyek 

az október 8-i, november 12-i és november 26-i ülésekre vonatkoznak, és kérte a felelősöket, hogy 

az elmaradásaikat mihamarabb pótolják. 

2.3. Gődér Vivien tájékoztatta a képviselet tagjait, hogy S. Nagy Roland Leventével pályázati 

dokumentációval, illetve az ehhez kapcsolódó hiánypótlással foglalkoztak. 

2.4. Gődér Vivien elmondta, hogy Boldizsár Nórával egyeztetett a Szociális Bizottság tisztújításával, 

valamint a következő szociális időszak teendőivel és ütemezésével kapcsolatban. 

2.5. Gődér Vivien elmondta, hogy Puskely Gergővel egyeztetett a Hallgatói Képviselet utánpótlás 

kérdéseiről. 

2.6. Gődér Vivien felhívta a Hallgatói Képviselet tagjainak figyelmét, hogy az Egyetemi Hallgatói 

Képviselet által készített Soft-skill tréning igényfelmérést lehetőleg töltsék ki. 

2.7. Gődér Vivien elmondta, hogy Balassa Péter felkereste a Vásárhelyi Pál Kollégium Nagytermének 

felújítása miatt, mely során a MŰHASZ külsős szakembereket hívna a hang- és fényrendszer 

felmérésére és javítására, illetve esetlegesen új eszközök is beszerzésre kerülnének, hogy a DJ-s 

bulik külső segítség nélkül megoldhatók legyenek, azonban ez azzal járna, hogy december 

közepétől körülbelül egy hónapig nem lehetne használni a Nagytermet. A Hallgatói Képviselet 

támogatta a projekt megvalósítását. 

2.8. Gődér Vivien elmondta, hogy szerdán Kari Tanács lesz, és a meghívóban 14 napirendi pont 

szerepel, melyet továbbított minden képviselő számára. Továbbá jelezte, hogy a Kari Tanácson 

halaszthatatlan tanulmányi okok miatt nem tud részt venni. 
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Kovács Klementina és Lányi György 19:00-kor megérkezett az ÉMK HK ülésére. 

3. Előterjesztések 

3.1. Boldizsár Nóra előterjesztette a Szociális Bizottság tisztújító szavazásának menetrendjét, melyet 

a Képviselet egyhangúlag, 8-0-0 arányban támogatott. 

3.2. Boldizsár Nóra előterjesztette, hogy a Szociális Bizottság tisztújító szavazása során a szavazási 

bizottság ÉMK HK által felkért tagjai Kovács Klementina, Puskely Gergő és Szabó Krisztina 

legyenek. A Képviselet egyhangúlag, 8-0-0 arányban támogatta az előterjesztést. 

3.3. Szabó Krisztina előterjesztette a Kollégiumi Felvételi Szabályzat módosítását, melyet a Képviselet 

egyhangúlag, 8-0-0 arányban támogatott. 

3.4. Szabó Krisztina előterjesztette a Kollégiumi Felvételi Pályázat 2018/19. tanév tavaszi félévre 

vonatkozó kiírását, melyet a Képviselet egyhangúlag, 8-0-0 arányban támogatott. 

4. Alelnöki beszámoló 

4.1. Pásztor Nikolett távollétében Gődér Vivien beszámolt az elmúlt időszak alelnöki teendőiről. 

4.2. Gődér Vivien elmondta, hogy Pásztor Nikolett egyeztetett az évzáró vacsora helyszínéül szolgáló 

étteremmel, és az ajándékokat készítő céggel is a 60 napos fizetésről. 

4.3. Gődér Vivien beszámolt, hogy Pásztor Nikolett felküldte újra a póló és pulcsi rendelésre 

vonatkozó levélfolyamba a táblázatot, hogy a készlethiány miatt szükséges módosításokat tegyék 

meg az érintettek. 

4.4. Gődér Vivien elmondta, hogy múlt héten Pásztor Nikolett vett részt a Dékáni Tanácson, és 

ismertette az ott elhangzottakat. A Dékáni Tanácson téma volt a Vásárhelyi Napok alatti dékáni 

szünet is, mellyel kapcsolatban a Képviselet ismét kifejezte, hogy a két félnapos szünet csak akkor 

elfogadható, ha mindkét napon déltől kezdődik a szünet. 

5. Egyetemi Hallgatói képviselet beszámoló 

5.1. Kovács Klementina beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2018. november 30-i ülésén 

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

 

Szolnoki Roxána 20:10-kor megérkezett az ÉMK HK ülésére. 

 

Szolnoki Roxána elmondta, hogy régebben, még a minden körre kiterjedő közösségi ösztöndíj előtt, a 

Karima elkészítéséért lapszámonként részesült a kör Külső Közösségi ösztöndíjban, mely a Közösségi 

ösztöndíj bevezetése során beolvadt abba, és hogy a látogatásának a célja, hogy valamilyen egyességre jusson 

a HK-val, azzal kapcsolatban, hogy a jövőben is biztosítva legyen a Karima számára a lapszámonkénti 

minimum összeg. A Hallgatói Képviselet tagjai megvitatták a felvetést és kérték a Karima türelmét a 

következő félév elejéig. 

 

Szolnoki Roxána 20:30-kor távozott az ÉMK HK üléséről. 
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6. Gazdasági referensi beszámoló 

6.1. Kovács Klementina elmondta, hogy a HSZI-nek leadott igénylésekkel kapcsolatban nem történt 

előrelépés az elmúlt időszakban. 

6.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy a szóróajándékokat készítő cég által megküldött 

átláthatósági nyilatkozat rendben megérkezett. 

6.3. Kovács Klementina tájékoztatta a Képviselet tagjait, hogy a decemberi költések 60 napos átutalási 

határidővel kerülnek kifizetésre. 

6.4. Kovács Klementina  elmondta, hogy Külső Gazdasági Bizottsági ülésen vett részt, ahol a 

kollégiumi konditermek díjairól szóló szabályzat tervezetet tekintették át, szó esett a MŰHASZ 

gazdálkodásban bekövetkező változásokról és a HSZI-n keresztül történő költések aktualitásairól. 

Közösen megbeszélték a korábban kiküldött feladatokra érkezett anyagokat. Valamint elmondta, 

hogy a későbbiekben a KGB-k alkalmával előadások is várhatóak a HÖK gazdálkodásával 

kapcsolatban. Ezeken kívül pedig szó esett a KHK támogatási rend továbbképzési keretét érintő 

várható változásokról, illetve a sportnormatíva költésével kapcsolatos tudnivalókról.   

7. Oktatási Bizottsági beszámoló 

7.1. Pásztor Nikolett távollétében Gődér Vivien számolt be a területen történt változásokról. 

7.2. Gődér Vivien elmondta, hogy Pásztor Nikolett bizottsági ülést tartott, ahol az új ZH naptár 

rendszert véleményezték, mellyel kapcsolatos észrevételeiket megküldte a Külső Oktatási Bizottság 

tagjainak. Illetve, hogy ezen kívül KOB-on az elérhetőségek aktualizálása volt napirenden, mellyel 

kapcsolatban nálunk minden rendben volt. 

7.3. Gődér Vivien beszámolt, hogy Pásztor Nikolették továbbra sem kaptak választ a múzeum 

látogatással kapcsolatos emailre, így ezzel kapcsolatban Lovas Tamáshoz fordulnak. 

7.4. Gődér Vivien elmondta, hogy Pásztor Nikolett kérte, hogy a Matematika zárthelyi dolgozat 

áthelyezéséről kerüljön ki tájékoztatás a hallgatók számára. 

7.5. Gődér Vivien elmondta, hogy Pásztor Nikolett  a holnapi nap folyamán bizottsági ülést fog 

tartani, melyen a vizsgaellenőrzés lesz a téma. 

8. Kollégiumi Bizottsági beszámoló 

8.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy bizottsági ülést tartott, melyen az EKFR 2. számú mellékletét 

tekintették át, illetve a Kollégiumi Felvételi Szabályzat módosításával foglalkoztak. 

8.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy elküldte Benke Ádámnak a kártyarendszer frissítéséhez 

szükséges táblázatot. 

8.3. Szabó Krisztina tájékoztatta a Képviselet tagjait a tavaszi költözési időpontokról. 

8.4. Szabó Krisztina elmondta, hogy elküldte a kollégiumi Házirendet Kántor Tamásnak. 

9. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 
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9.1. Kóródi Eszter távollétében Szabó Krisztina elmondta, hogy a karácsonyi bingó szervezésével 

foglalkoznak a bizottságban. 

10. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 

10.1. S. Nagy Roland Levente beszámolt, hogy a pályázati dokumentáció hiánypótlása is rendben 

megtörtént. 

10.2. S. Nagy Roland Levente elmondta, hogy az elmúlt időszakban egy bizottsági ülést tartott. 

10.3. S. Nagy Roland Levente elmondta, hogy Külső Pályázati Bizottsági ülésen fog részt venni. 

11. Szociális Bizottsági beszámoló 

11.1. Boldizsár Nóra beszámolt, a tegnapi nap folyamán megbeszélést tartott a bizottságba 

jelentkezőkkel. 

11.2. Boldizsár Nóra elmondta, hogy két bizottsági projektet tervez a téli időszakra, melyek közül az 

egyik a GB iroda rendbetétele és felkészítése a bírálásra, a másik pedig a önköltség és költségtérítés 

csökkentésről szóló dékáni utasítás felülvizsgálata. 

12. Egyebek 

12.1. Süveges Imre elmondta, hogy a Mentorgárda felkereste a karácsonyfa finanszírozásával 

kapcsolatban, mellyel kapcsolatban Boldizsár Nóra fog a Mentorgárdával egyeztetni. 

12.2. Szabó Krisztina beszámolt, hogy készített szavazást a fotózás időpontjának meghatározására, és 

kérte, hogy ezt töltsék ki a tagok. 

12.3. Kovács Klementina felvette a karácsonyi képeslap készítésének ötletét. 

12.4. Szabó Krisztina elmondta, hogy Kibővített Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, melynek témái a 

közösségi ösztöndíj és a VHFK körül kialakult helyzet voltak. 

 

 

 

Budapest, 2018. december 3.  

Következő ülés: 2018. december 10. 18:00 

 

  

 Gődér Vivien 

 ÉMK HK elnök 

 


