
 

 

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 2019. január 28-án (hétfőn) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 16:20 

Az ülés vége: 20:00 

 

Jelen voltak:  

Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Gődér Vivien, Katona Rebeka, Kóródi Eszter, Kovács 
Klementina, Molnár Zsanett, Pásztor Nikolett, Puskely Gergő, S. Nagy Roland Levente, Szabó Krisztina, 
Szűcs Ákos 

Kimentését kérte: - 

Hiányzott: Süveges Imre 

Késett: - 

Tanácskozási jogú tagok: - 

Vendég: Csete Balázs, Károlyi Roland, Kindling Attila, Marosvölgyi Martin, Oltvári Sándor, 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 Tanácskozási jogú tag pályázatra jelentkezettek meghallgatása 

1.1. Károlyi Roland ismertette motivációját az ÉMK HK tanácskozási jogú tagjának jelentkezése 

kapcsán. 

Károlyi Roland távozott 

Csete Balázs megérkezett 

1.2. Csete Balázs ismertette motivációját az ÉMK HK tanácskozási jogú tagjának jelentkezése 

kapcsán. 

Csete Balázs távozott 

Tóth Ádám megérkezett 

1.3. Tóth Ádám ismertette motivációját az ÉMK HK tanácskozási jogú tagjának jelentkezése 

kapcsán. 

Tóth Ádám távozott 

Oltvári Sándor megérkezett 

1.4. Oltvári Sándor ismertette motivációját az ÉMK HK tanácskozási jogú tagjának jelentkezése 

kapcsán. 

Oltvári Sándor távozott 

Kindling Attila megérkezett 

1.5. Kindling Attila ismertette motivációját az ÉMK HK tanácskozási jogú tagjának jelentkezése 

kapcsán. 
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Kindling Attila távozott 

1.6. Botka Erik videóhívás keretein belül ismertette motivációját az ÉMK HK tanácskozási jogú 

tagjának jelentkezése kapcsán. 

1.7. Puskely Gergő elmondta, hogy Marosvölgyi Martin is jelentkezett a pályázaton, azonban ő 

csak később fog tudni megérkezni az ülésre. 

1.8. Az ÉMK HK tagjai megvitatták a jelentkezők megválasztásával járó következményeket, és arra 

az elhatározásra jutottak, hogy a mai nap folyamán csak Károlyi Roland tanácskozási jogú taggá 

választásáról döntenek, a többi jelentkező esetén pedig csak a HK zárthelyi dolgozat után fog 

döntés születni. A javaslattal az ÉMK HK tagjai egyhangúlag, 11-0-0 arányban egyetértettek. 

1.9. Gődér Vivien előterjesztette, hogy az ÉMK HK Károlyi Rolandot tanácskozási jogú tagjává 

válassza, melyet a képviselet egyhangúlag, 11-0-0 arányban támogatott. 

 

Csete Balázs, Kindling Attila, Károlyi Roland, Tóth Ádám és Oltvári Sándor megérkezett 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Gődér Vivien tájékoztatta a képviselet tagjait, hogy január 29-én 20:00-kor a TTK HK-val közös 

gólyatáboros megbeszélés lesz, ahol a közös vagy nem közös szervezésről és a gólyatábor 

helyszínéről szükséges beszélni. 

2.2. Gődér Vivien elmondta, hogy február 6-ig le kell adnia 2018. nyárra vonatkozó Balatonlellei 

Ifjúsági Tábor időpont és férőhely igényeit. Ehhez kapcsolódóan a korábban meghatározott Kari 

Tábor lehetséges időpontokhoz férőhelyszámokat szükséges meghatározni. Gődér Vivien 

elmondta, hogy a tavalyi év során a Kari Tábor után olyan visszajelzések érkeztek, melyek alapján 

szükséges lenne az 50 fős férőhelyszámot bővíteni, melyet a képviselet megvitatott. A Kari Táborra 

az idei év során 70 fős létszámigény kerül leadásra. Továbbá Gődér Vivien elmondta, hogy a 

tavalyi év során a Kari Tábor előtti napon HK nap került megrendezésre, és érdeklődött, hogy a 

képviselet jövőbeli tagjai igényt tartanak-e ilyen programra, mivel akkor ehhez igénylést szükséges 

leadni. Az ÉMK HK tagjai a HK nap megtartása mellett döntöttek. 

2.3. Gődér Vivien beszámolt, hogy a K370 terem EHK és egyetemi öntevékeny körök általi 

hasznosítása kapcsán egyeztetett Suhajda Richárddal. Gődér Vivien elmondta, hogy a 

használatért cserébe igényelt szék és asztal beszerzés bizonytalan ideig nem fog megtörténni, ezért 

szükséges lenne, a képviseletnek más megoldáson is gondolkoznia. 

2.4. Gődér Vivien felhívta a képviselet figyelmét, hogy a félévben az első Kari Tanács február 6-án 

lesz 14:15-kor. Elmondta, hogy a Víztudományi és Katasztrófamegelőzési Tudásközpont igazgatói 

pályázatára beérkezett anyag más kiküldésre került, a többi előterjesztést pedig várhatóan a pénteki 

nap folyamán kapják meg a Kari Tanács tagjai. 

2.5. Gődér Vivien beszámolt, hogy az elmúlt időszakban több képviselővel is személyes 

megbeszélésen vett részt a beszámolók kapcsán, továbbá hogy elkészült a decemberi időszak 

értékelése, mely a tegnapi napon rendkívüli ülésen került elfogadásra, illetve az ehhez kapcsolódó 

dokumentáció is leadásra került. 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 
Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

2.6. Gődér Vivien elmondta, hogy egyeztetett Lányi Györggyel a Vásárhelyi Napokról. Az operatív 

feladatok megbeszélése mellett, a rendezvény időpontjának kérdése is felmerült. Mivel április 26-

án még egy másik kari napos rendezvény kerül megrendezésre, ezért az időpont: április 27-30. 

2.7. Gődér Vivien beszámolt, hogy elnöki értekezleten vett részt, ahol a Térítési és Juttatási Szabályzat 

módosításáról, a HNOR módosítás során felmerült kérdésekről, a HK zárthelyi dolgozatról és a 

KHK csapatépítő rendezvényről esett szó.  

2.8. Gődér Vivien elmondta, hogy a képviseletnek lehetősége van jelölést leadni a Pro Juventute 

Universitatis díjra, mely az egyik legnagyobb elismerés az Egyetemi ifjúságért végzett munkáért, és 

kérte az ÉMK HK-t, hogy ha van szerintük megfelelő jelölt, akkor arról tájékoztassák a 

képviseletet. 

2.9. Gődér Vivien elmondta, hogy Gödi tábor tavaszi féléves férőhely osztása megtörtént, az ÉMK 

HK a 2. priorként leadott március 22-24. közötti időszakot kapta meg, azonban a hét folyamán 

több kétség is felmerült ezzel kapcsolatban, így ezt akár az öntevékeny köröknek is felajánlhatja a 

képviselet. 

2.10. Gődér Vivien tájékoztatta a képviseletet, hogy a Vásárhelyi Hang- és Fénykör eszközeinek 

átvételével kapcsolatban többször is egyeztetett a Gondnoksággal, és az ehhez kapcsolódó 

adminisztráció is elkészült. 

 

3. Alelnöki beszámoló 

3.1. Pásztor Nikolett ismertette a képviselettel az elnökség felépítésében és munkájában várható 

változásokat, terveket. 

3.2. Pásztor Nikolett elmondta az elnökség elképzeléseit a HK ZH beosztásáról. A képviselet 

mandátumos tagjai megbeszélték, ki milyen területre és azon belül szintre jelentkezik, majd kérte 

a többieket, hogy gondolkozzanak a beosztáson, nézzék át a területekhez tartozó szabályzatokat, 

majd január 30-ig mindenki töltse ki a jelentkezést. 

3.3. Pásztor Nikolett kérte a képviselet tagjait, hogy döntsenek a Kultheti HK-s programról és 

kezdje meg a képviselet az ehhez kapcsolódó előkészületeket.. 

4. Személyi változások 

4.1. Gődér Vivien előterjesztette, hogy Károlyi Roland legyen a Mentorgárda körvezetője, amelyet a 

Képviselet 10-0-1 arányban támogatott. 

4.2. Gődér Vivien felkérte, S. Nagy Roland Leventét alelnöknek, amelyet a Képviselet, 8-0-3 

arányban támogatott.  

4.3. Gődér Vivien előterjesztette, hogy Szabó Krisztina legyen kollégiumi bizottsági tag, amelyet a 

Képviselet egyhangúlag, 11-0-0 arányban támogatott. 

5. Egyetemi Hallgatói képviselet beszámoló 

5.1. Kovács Klementina beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2018. január 24-i ülésén 

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

6. Gazdasági referensi beszámoló 
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6.1. Kovács Klementina elmondta, hogy Puskey Gergő segített neki a HSZI-nek leadott igényléssel, 

illetve, hogy a MŰHAL-os igénylések is hamarosan elkészülnek. 

6.2. Kovács Klementina vezetésével a képviselet átnézte a 2019. évi költségvetés tervezetet. 

7. Oktatási Bizottsági beszámoló 

7.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy KTB kérvények bírálásával foglalkozott, valamint, hogy a KTB 

ügyrend felülvizsgálatra vár, melyet az EHK szeretett volna központilag kezelni, azonban régóta 

nem történt előrelépés az ügyben. 

7.2. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy sok hallgatói megkeresést kapott, elsősorban Tartók Statika I. 

rendkívüli vizsgával kapcsolatban, valamint az infrastruktúra ágazatos geotechnika specializáció 

mintatantervével kapcsolatban merültek fel problémák.  

7.3. Pásztor Nikolett elmondta, hogy az ülés után Gődér Viviennel mennek Lovas Tamás oktatási 

dékánhelyettes úrhoz több kérdésben is egyeztetni. 

8. Kollégiumi Bizottsági beszámoló 

8.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy részt vett egy Külső Kollégiumi Bizottságon, ahol a 

férőhelyosztásról volt szó.  

8.2. Szabó Krisztina beszámolt, hogy elkészült a kollégiumi férőhelyosztás és szobabeosztás, a VPK-

ban és 26 üres helyünk maradt.  

8.3. Szabó Krisztina elmondta, hogy részt vett egy oktatáson Molnár Zsanettel és S. Nagy Roland 

Leventével a KEFIR használatával kapcsolatban.  

8.4. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a héten fog egyeztetni Baráz Csongor Dömötörrel a 

kollégiumi belépőkártyákról. 

8.5. Szabó Krisztina elmondta, hogy az EHK szervezésében közös tanulás lesz a HK ZH-ra, de 

ennek időpontját még nem tudni. 

8.6. Szabó Krisztina beszámolt, hogy a kollégiumi díjmentes éjszakákat le kell adnunk. A díjmentes 

éjszakák február 06., március 29., április 28-30., május 07. és május 14..  

9. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 

9.1. Kóródi Eszter elmondta, hogy a Kulthét szervezésével foglalkozott. 

9.2. Kóródi Eszter beszámolt, hogy az éves kiajánlóval foglalkozott, melynek kapcsán személyes 

megbeszélésen is részt vett Orbán Balázzsal. 

9.3. Kóródi Eszter elmondta, hogy szerződések ügyintésével foglalkozott. 

10. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 

10.1. S. Nagy Roland Levente beszámolt, hogy Külső Pályázati Bizottságonn vett részt. 

10.2. S. Nagy Roland Levente elmondta, hogy a közösségi ösztöndíj pályázatok bírálásával és 

adminisztrációjával foglalkozott. 

10.3. S. Nagy Roland Levente beszámolt, hogy a Gólyatábor főszervezői pályázat aktualizálásával 

foglalkozott. 
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11. Szociális Bizottsági beszámoló 

11.1. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy a szociális alapú kollégiumi férőhely pályázatok bírálásával és 

hiánypótlásával foglalkozott, továbbá a többi pályázat előbírálása folyamatban van. 

11.2. Boldizsár Nóra elmondta, hogy a HK közeli hallgatók szociális pályázatainak összegyűjtésével 

foglalkozott.  

11.3. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy hallgatói megkeresésekre válaszolt.  

11.4. Boldizsár Nóra elmondta, hogy a bírálói vizsgák folyamatosan zajlanak, melyet a bírálóink 

többnyire sikerrel teljesítettek, azonban két tag nem dolgozik a bizottságban. 

12. Egyebek 

12.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy a novemberi, decemberi és féléves köri beszámolók bekérésre 

kerültek. Beszámolt, hogy a Kulthét órarendet kevés kör töltötte ki. Elmondta, hogy egyeztett 

Balassa Péterrel a nagyterem kifestévésel kapcsolatban, a külsős bulikról és a hang-és 

fénytechnikáról. Beszámolt, hogy a Képítőnek új körvezetője van Olasz-Szabó Anna.  

12.2. Kóródi Eszter beszámolt, hogy egyeztetett a DSK-val a kör által tervezett programokról és azok 

lebonyolításához szükséges eszközökről, támogatásokról.  

12.3. Puskey Gergő elmondta, hogy Szabó Krisztina segítségével kihelyezték a WC Presst. Beszámolt, 

hogy részt vett egy megbeszélésen Baráti Ilona tanárnővel, ahol a középiskolákban való 

megjelenés volt a téma. 

12.4. Molnár Zsanett érdeklődött a póló és pulcsi rendelés fejleményeiről. 

12.5. Szűcs Ákos jelezte, hogy szeretne a jövőben fegyelmi felelős lenni. 

12.6. S. Nagy Roland Levente jelezte, hogy a közelmúltban több hibát is talált a kari órarendben, 

illetve, elmondta, hogy a Kulthetes programmal kapcsolatban ötletelt. 

12.7. Kovács Klementina felhívta a képviselet figyelmét, hogy K épületben lévő vitrin felújítása is 

szükséges, melyhez kapcsolódóan több ötletet is beküldött már a levelezőlistára. 

Marosvölgyi Martin megérkezett 

12.8. Marosvölgyi Martin ismertette motivációját az ÉMK HK tanácskozási jogú tagjának jelentkezése 

kapcsán. 

12.9. Gődér Vivien ismertette a tanácskozási jogú tagság felvétellel kapcsolatban megfogalmazott 

elveket. 

 

Budapest, 2019. január 28.  

Következő ülés: 2019. február 4. 18:30 

 

  

Katona Rebeka Gődér Vivien 

Emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 


