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Emlékeztető 

 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. január 13-án (hétfőn) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 19:00  

Az ülés vége: 22:00 

 

Jelen voltak:  

Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Gődér Vivien, Koródi Eszter, Kovács Klementina, Pásztor 

Nikolett, Szabó Krisztina, Szűcs Ákos 

Kimentését kérte: Puskely Gergő, Süveges Imre, S. Nagy Roland Levente 

Késett: Katona Rebeka, Molnár Zsanett 

Tanácskozási jogú tagok: - 

Vendég: Károlyi Roland 

 

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 felkérte Pásztor Nikolettet az ülés emlékeztetőjének vezetésére. 

 

1. Elnöki beszámoló 

1.1. Gődér Vivien tájékoztatta a Képviseletet, hogy az idei HK ZH időpontja 2019. február 18.  

1.2. Gődér Vivien felkérte a jelenlévő mentorokat, hogy számoljanak be a hétvégén történt Mentor 

körvezető választás eredményeiről. 

 

Károlyi Roland 19.20-kor megérkezett az ülésre és beszámolt a Mentorgárda, valamint a VHFK jelenlegi helyzetéről: 

Károlyi Roland elmondta, hogy a hétvégén a Mentorok a beszavazó keretei között döntöttek Süveges Imre 

körvezetői pályázatáról, melyet elutasítottak. A hétvégén a Mentorgárdából 5 tag mondott le és egy új tag lett 

beszavazva, így jelenleg 12-en maradtak aktív tagok. A következő félév legfőbb célja a jelölttoborzás lesz, melyre 

várhatóan nagy érdeklődés lesz, ezért nagy hangsúlyt szeretne fektetni a kör a jelöltekkel való foglalkozásra. 

Pásztor Nikolett felhívta a figyelmet a Mentorgárda SZMSZ módosításáról való egyeztetés fontosságára. 

Károlyi Roland elmondta, hogy a VHFK felszerelésének jelenleg a leltárba vétele van folyamatban és erről a 

gondnoksággal is egyeztetni kell. Tájékoztatta a Tagokat, hogy az új VHFK jelölteket lehetséges, hogy szakemberek 

fogják betanítani, azonban elmondta aggályait azzal kapcsolatban, hogy ez egy hosszú folyamat és 1-2 alkalommal 

nem megtanulható. A jelenlegi állás szerint zenekar hangosításra alkalmas eszköze nem lesz a körnek, ezért a 

WhiteFÜL helyzetét mindenképp át kell gondolni, tájékoztatott, hogy a jelenlegi eszközeink szerinte rendben 

vannak és a Gépész hallgatók is ezeket szokták kölcsönkérni a saját eseményeikre. A felszerelés nagy része teljesen 

újra lesz cserélve, ezzel kapcsolatban osztotta meg azt a gondolatát, hogy a régi eszközök nagyon masszívak és 

értékesek, de az újak nem biztosak, hogy ezt a minőséget fogják nyújtani. Érdeklődött, hogy a Körhelyiség kulcsának 

leadása hogyan fog történni. 
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Károlyi Roland 20.20-kor távozott az ülésről. 

1.3. Gődér Vivien felhívta a figyelmet, hogy a múltheti Educatioval kapcsolatos javaslatokat, 

meglátásokat jelezzék az erre indított levélfolyamban azok, akik ezen részt vettek.  

1.4. Gődér Vivien elmondta, hogy HK értékelésének elveiről szeretne ülést tartani a héten és arra kérte 

a tagokat, hogy töltsék ki az ezzel kapcsolatos Doodle-t. 

1.5. Gődér Vivien emlékeztette a képviseletet, hogy a héten le kell adni a gödi igényeinket és a féléves 

ütemezést. Gödre az első priorként a HK alakuló hétvégéjét célszerű megjelölni, ezen kívül még 

két időpontot adhatunk meg. A féléves ütemezésben a Gólyatábor tervezett idejét legalább 

időintervallumként meg kell határoznunk: augusztus 15-23. mellett döntött a Képviselet. 

1.6. Gődér Vivien beszámolt arról, hogy a következő emlékeztetők nem készültek még el: október 8., 

november 26., december 10. és január 6. Megkérte a Tagokat, akik vállalták ezeknek a pótlását, 

hogy hozzák be elmaradásukat.  

1.7. Gődér Vivien előterjesztette Süveges Imre emlékeztetővezetői posztjáról való visszahívását. A 

képviselet tagjai egyhangúlag, 9-0-0 arányban támogatták az előterjesztést. Katona Rebeka 

jelentkezett az emlékeztetővezetői poszt betöltésére. Az ÉMK HK egyhangúlag, 9-0-0 arányban 

támogatta Katona Rebekát a poszt betöltésére. 

1.8. Gődér Vivien beszámolt, hogy Szolnoki Roxánával egyeztetett Karimás hírekről, melyeket a 

WCPress alapján fognak megírni, valamit a Karima borítóján a KultHét lesz, erről Koródi Eszter 

fog a továbbiakban egyeztetni. 

1.9. Gődér Vivien tájékoztatta a tagokat, hogy a hirdetőfelületek, melyekről egyeztettünk az illetékes 

céggel, nem kedvező feltételek mellett lettek volna a HK rendelkezésére bocsájtva, ezért nem 

kérjük azokat.  

1.10. Gődér Vivien elmondta, hogy a vitrin frissítését szeretné, ha valaki átvenné. Kovács Klementina 

elvállalta a helyzet kézbevételét, illetve érdeklődni fog a tanszékeken is az ott üresen álló vitrinekről. 

1.11. Gődér Vivien tájékoztatta a képviseletet, hogy Lányi György megkereste az öreg Drönkös 

találkozó megrendezése miatt: teremigénylésről és a hangosítás menetéről egyeztettek, ezek a 

kérdések továbbítva lettek Balassa Péter felé. 

1.12. Gődér Vivien beszámolt arról, hogy a dokumentumok iktatását az új rendszer szerint elkezdte és 

tervei között szerepel egy How To létrehozása az utókor számára. 

1.13. Gődér Vivien beszámolt arról, hogy elkészült a Tanácskozási jogú tagság pályázat, melyet a 

képviselet tagjai véleményeztek és jelezték, hogy a HK logója hiányzik a levélpapírról, ez pótolva 

lesz. 

1.14. Gődér Vivien érdeklődött, hogy a január végére tervezett csapatépítésnek megvan-e már a 

végleges időpontja. 

1.15. Gődér Vivien tájékoztatta a HK tagjait arról, hogy a következő ülés időpontok mostantól a 

vizsgaidőszakban vasárnaponként 19.00 kor lesznek. 

2. Javaslat a Tanácskozási jogú tag pályázat kiírására 

2.1. Gődér Vivien előterjesztette a Tanácskozási jogú tag pályázat kiírását, melyet a Képviselet 

tagjai egyhangúlag, 9-0-0 arányban támogattak. 

3. Alelnöki beszámoló: 

3.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy az elmúlt héten nem merült fel alelnöki teendő. 
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4. Egyetemi Hallgatói Képviseleti beszámoló 

4.1. Katona Rebeka beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. január 10-ei ülésén 

történtekről. Az ülés emlékeztetője elérhető az EHK honlapján 

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

5. Gazdasági referensi beszámoló 

5.1. Kovács Klementina elmondta, hogy megtörtént az előző éves eseményeink szűrése az alapján, 

hogy melyek valósultak meg valóban és melyek nem. 

5.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy a héten küldeni fog költségvetés tervezetet, melyet szeretne, 

ha mindenki véleményezne is minél előbb. 

5.3. Kovács Klementina tájékoztatta a képviseletet, hogy a VVS számára 2 monitor javítását MŰHAL-

ról fizetjük. 

5.4. Kovács Klementina érdeklődött, hogy jelenleg hogyan áll a beléptetőrendszer javítása. 

5.5. Kovács Klementina elmondta, hogy összegyűjtötte Puskely Gergő számára a gazdásággal 

kapcsolatos anyagokat a HK zh-hoz. 

6. Oktatási Bizottsági beszámoló 

6.1. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy elkészítette a listát a Képviselet javaslatairól az oktatás és 

tárgyak problémáival kapcsolatban, melyet továbbított dr. Lovas Tamás számára és azt a választ 

kapta, hogy mindennek utánajárnak. 

6.2. Pásztor Nikolett beszámolt a Kari Tanulmányi Bizottság ülésén történtekről: az első dolog, 

amelyet megvitattak az elsős hallgatók lemorzsolódásának helyzetével kapcsolatban merült fel, az 

Oktatók azt javasolták, hogy a VIK-esekhez hasonlóan a mi karunkon is figyelemmel kísérhetnénk 

a nagyon gyengén teljesítő hallgatókat és nekik a második félévük megkezdése előtt egy 

figyelmeztető emailt küldene a Kar, melyben azt javasolják, hogy a következő félévükben 

passziváltassák magukat és matematikából, valamint fizikából járjanak el felzárkóztató órákra, hogy 

a későbbiekben jobban teljesíthessenek az egyetemen. Második pontban az ágazatos és a 

specializációs projektfeladatok előkövetelményeiről esett szó: bevezetésre kerülnek a kötelező 

előkövetelmények mellett az ajánlott előkövetelmények is, melyeket, ha teljesített a hallgató, akkor 

méltányosság terhére felmentést kaphat egy kötelező előkövetelmény alól. Harmadik témaként a 

méltányosság merült fel, mert az utóbbi időben nagyon meggyarapodtak az ilyen kérvények. A 

bizottság tagjai megegyeztek, hogy a főbb esetekről ki kell kérni az egyetemi álláspontot, lefektetni 

alapszabályokat ezekre az esetekre és ezt a hallgatók, valamint az oktatók felé is továbbítani kell. 

Végezetül elvégezték a következő féléves teljesítményértékelések tervezetének ellenőrzését. 

6.3. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy az oktatással kapcsolatban nagyon sok hallgatói megkeresés 

érkezik ebben az időszakban. 

6.4. 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 a bizottság tagjaival a kollégiumi férőhely osztást gyakorolták az 

ülésükön. 

7.2. Szabó Krisztina beszámolt, hogy Gődér Nikoletta elküldte azoknak a hallgatóknak a névsorát, 

akik a kollégiumi jelentkezésük során az adataikban valamilyen eltéréssel rendelkeztek. Elmondta, 
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hogy a bizottsággal ezeket egyesével leellenőrizték és javaslatot tettek a szankciókra. Jelenleg jogi 

állásfoglalást vár az EHK azzal kapcsolatban, hogy a negatív eltéréseket is büntetni kellene-e. 

7.3. Szabó Krisztina tájékoztatta a képviseletet, hogy Benke Ádám helyét Baráz Dömötör Csongor 

vette át és már meg is kapta az új táblázatot ellenőrzésre a kártyarendszerről. 

7.4. Szabó Krisztina beszámolt, hogy az idegenlégiós igényeket leadta. 

7.5. Szabó Krisztina elmondta, hogy a HK honlapján a Kollégium fülön frissítéseket hajtott végre. 

7.6. Szabó Krisztina tájékoztatta a tagokat, hogy Kállai Lászlóval egyeztetett a kollégiumi 

mentorokról. 

7.7. Szabó Krisztina előterjesztette, hogy Barabás Zoltán beérkezett kétágyas szobaigényléséről 

szavaznia kell a képviseletnek. Az igénylést az ÉMK HK 8 igen – 0 nem -1 tartózkodom szavazattal 

támogatta. 

8. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 

8.1. Koródi Eszter beszámolt, hogy elkezdték a Kult Hét szervezését: ennek hirdetése miatt egyeztet 

Szolnoki Roxánával a Karima borítóról, valamint már a programok tervezése is folyamatban van. 

8.2. Koródi Eszter elmondta, hogy elkezdték az éves megkereső összeállítását a támogató cégekről. 

8.3. Gődér Vivien érdeklődött, hogy a cégek kategóriáinak változtatása tervben van-e, például az 

összeg növelésével. Koródi Eszter elmondta, hogy ez nincs tervben, de dolgoznak egy éves 

csomag összeállításán, mely lehetőséget ad a cégeknek arra, hogy minden rendezvényre előre 

fizessenek. 

9. Szociális Bizottsági beszámoló 

9.1. Boldizsár Nóra elmondta, hogy közös felkészülést tartott a bizottság tagjainak. 

9.2. Boldizsár Nóra tájékoztatta a képviseletet, hogy az eddig levizsgázott tagok mind átmentek a 

vizsgán elsőre. 

9.3. Boldizsár Nóra beszámolt arról, hogy fogadóórák tartását tervezi, hogy a hallgatók 

megkereshessék a kérdéseikkel. 

9.4. Boldizsár Nóra elmondta, hogy közös egyetemi felkészülést tartott az EHK szervezésében, más 

szociális referensek társaságában. 

9.5. Boldizsár Nóra tájékoztatta arról a tagokat, hogy pályázatok leadásának, illetve bemutatásának 

határidejét folyton hirdeti, hogy senkinek se kerülje el a figyelmét. 

9.6. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy a Külső Szociális Bizottság listáján jelenleg a gépészek 

helyzetéről egyeztetnek, mert nem tudtak időben felkészülni a vizsgára és miattuk új alkalmat kell 

tartani. 

9.7. Boldizsár Nóra elmondta, hogy rendkívüli szociális pályázatokkal foglalkozott. 

9.8. Boldozsár Nóra beszámolt, hogy a Szociális Bizottság Tisztújító fóruma most csütörtökön lesz 

és utána elindul Neptunban a szavazás is, melyről holnap fog egyeztetni Ferenczi Bernadettel. 

 

10. Egyéb: 

10.1. Kovács Klementina kérte a tagokat, hogy véleményezzék a vitrinnel kapcsolatban érkezett 

anyagokat. 

10.2. Szabó Krisztina beszámolt, hogy kedden Kibővített Kollégiumi Bizottsági ülést tartott és 

elmondta az ott elhangzottakat. 

10.3. Boldizsár Nóra elmondta, hogy a körök nincsenek tisztában a kollégiumi közösségi pontok 

osztásának menetével és javasolta, hogy Szabó Krisztina írjon nekik erről egy tájékoztató emailt. 

10.4. Szabó Krisztina elmondta, hogy a VHFK-ról folyamatos egyeztetés folyik Balassa Péterrel. 

10.5. Gődér Vivien elmondta, hogy Kari Tanács lesz, melyen az Ügyrend változtatásáról lesz szavazás. 
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10.6. Gődér Vivien ismertette, hogy a HK zh-n kit milyen témakörhöz javasol beosztani: Oktatás - 

Pásztor Nikolett és Szűcs Ákos, Juttatás – S. Nagy Roland Levente és Boldizsár Nóra, 

Gazdaság – Kovács Klementina és Puskely Gergő, EHK – Katona Rebeka, Elnök – Gődér 

Vivien, Kollégium – Szabó Krisztina, Molnár Zsanett, Süveges Imre, Koródi Eszter. 

10.7. Katona Rebeka elmondta, hogy a következő csapatépítés január 28-án lesz. 

10.8. Katona Rebeka tájékoztatott, hogy február 2-án HK zh. felkészítőt fog tartani az EHK. 

10.9. Koródi Eszter felhívta a figyelmet arra, hogy a HK-nak el kell döntenie, hogy milyen programot 

szervez a Kult Héten. 

10.10. Puskely Gergő kérte a tagokat, hogy aki még nem tette meg, töltse ki az utánpótlással kapcsolatos 

formot. 

 

 

Budapest, 2019. január 13.  

Következő ülés: 2019. január 20. 19:00  

 

Pásztor Nikolett Gődér Vivien 

emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 

 


