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Emlékeztető 

 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. február 11-én (hétfőn) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 18:15 

Az ülés vége: 20:50 

 

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: Károlyi Roland 

Vendég: Csete Balázs, Kindling Attila, Marosvölgyi Martin, Molnár Krisztina, 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. Aktualitások 

1.1. Gődér Vivien üdvözölte Molnár Krisztinát a Szakest főszervezőjét és kérte mondja el terveit a 

rendezvénnyel kapcsolatban. Molnár Krisztina elmondta, hogy az oktatók meghívásában, a 

hallgatóknak küldött Neptun üzenetben kér segítségét.  

Molnár Krisztina távozott 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Gődér Vivien kiosztotta a Képviselet számára a HK ZH felkészítő kérdéseket, mely megoldása 

után áttekintésre kerültek a válaszok. 

Szűcs Ákos távozott 

2.2. Gődér Vivien elmondta, hogy a Képviselet több tagjával részt vett a gólyatáborról szóló 

megbeszélésen a Természettudományi Kar Hallgatói Képviseletének tagjaival, ahol az összegyűjtött 

lehetőségek értékelése után Balatonlellei Ifjúsági Tábor helyszín mellett döntött a két képviselet.  

2.3. Gődér Vivien beszámolt, hogy részt vett a Balatonlellei Ifjúsági Tábor nyári férőhely osztásó 

megbeszélésen. A Kari Tábor és a Gólyatábor esetén is a 2. prioros időpontot kapta a Kar, mivel 

többen csak egy lehetőséget adtak meg. A Gólyatábor időpontja augusztus 21-25., ahol augusztus 
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21-e szervezői nap, a Kari Táboré pedig augusztus 2-4., melyet megelőzően a Képviselet már 

augusztus 1-jén leutazik a helyszínre.  

2.4. Gődér Vivien elmondta, hogy előző héten részt vett a Kari Tanácson és beszámolt az ott 

elhangzottakról. A Kari Tanács jegyzőkönyve elérhető a Kar honlapján 

(http://epito.bme.hu/szabalyzatok).  

2.5. Gődér Vivien javasolta, hogy a Kari Állófogadás június 14-re legyen, mivel az előzetesen tervzett 

időpont kari rendezvénnyel ütközik, a javaslattal a Képviselet egyetértett.  

2.6. Gődér Vivien felhívta a Képviselet figyelmét, hogy a KHK továbbképző hétvégére a jelentkezést 

február 11. éjfélig szükséges leadnia, és kérte, hogy aki még nem jelentkezett, minél előbb tegye meg. 

2.7. Gődér Vivien elmondta, hogy kiküldésre került a KHK elnökök számára az elmúlt egy évet értékelő 

Teljesítmény alapú táblázat, melyet átnézett, és a felmerült kérdésekkel kapcsolatban a holnapi nap 

folyamán fog egyeztetni Suhajda Richárddal. Továbbá kérte a bizottságvezetőket, hogy mindenki 

nézze át a hozzá tartozó területet, hogy a me, jogos levonások ellen tudjunk felszólalást leadni. 

2.8. Gődér Vivien elmondta, hogy a Tisztújítás menetrendjével kezdett el foglalkozni. 

3. Előterjesztések 

3.1. S. Nagy Roland Levente előterjesztette a Konzultációs pályázat előzetes eredményét, amit a 

Képvielet egyhangúlag, 10-0-0 arányban elfogadott. 

4. Alelnöki beszámoló 

4.1. S. Nagy Roland Levente kérte, hogy a személyes egyeztetésekre küldött jelentkezési form-ot 

mindenki töltse ki. 

4.2. S. Nagy Roland Levente tájékoztatta a Képviseletet, hogy február 17-én rendkívüli ülést kell 

tartani a Konzultáció pályázat végleges eredménye és a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 

eredményének elfogadása végett, mivel február 18-án kell leadni a márciusi kifizetési időponthoz 

tartozó dokumentációt. 

4.3. S. Nagy Roland Levente elmondta, hogy a Kulthét ÉMK HK-s program időpontja nem megfelelő 

ezért elmarad. Kóródi Eszter a félév későbbi részére elvállalta a Vacsoracsata program szervezését.  

4.4. Pásztor Nikolett elmondta, hogy a ruharendeléssel és az Építész HK-val közösen tartandó 

vacsorával foglalkozott.  

4.5. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy sikerült helyszín találnia az áprilisi alakuló hétvégére, mely 

Visegrádon lesz, valamint megköszönte a Képviselet tagjainak segítségét az ügyben. 

4.6. Pásztor Nikolett elmondta, hogy a tavalyi évben lemondott képviselők búcsúajándékának 

szervezett átadása időpont egyeztetési problémák miatt meghiúsult, így azokat az irodában fogják 

tudni átvenni az érintettek, melyről értesített mindenkit. 

4.7. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy a következő heti HK TATU esemény után szeretné megkérni a 

Képviseletet, hogy segítsen a GB iroda festésében.  

 

5. Egyetemi Hallgatói képviselet beszámoló 

1.1. Kovács Klementina beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. február 7-i ülésén 

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

http://epito.bme.hu/szabalyzatok
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6. Gazdasági referensi beszámoló 

6.1. Kovács Klementina elmondta, hogy a rendezvényeink NKOH-s engedélyeztetésével 

foglalkozott, melyhez műszaki leírásokat kellett készítenie. 

6.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy a HSZI részére leadott igénylések írásával foglalkozott.  

6.3. Kovács Klementina elmondta, hogy a Kari Állófogadás igénylését az új dátum szerint módosítja.  

7. Oktatási Bizottsági beszámoló 

7.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy az ÉMK HK honlapján lévő oktatási tartalom átnézésével 

foglalkozott. Megkérte a PR felelősöket, hogy a ZH naptárat aktualizálják. 

7.2. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy Lovas Tamás oktatási dékánhelyettessel egyeztetett felmerülő 

oktatási problémákról.  

7.3. Pásztor Nikolett elmondta, hogy a holnapi napon Oktatási Bizottság ülést tart 18:00-tól. 

8. Kollégiumi Bizottsági beszámoló 

8.1. Molnár Zsanett elmondta, hallgatói megkeresésekre válaszolt. 

8.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy a holnapi napon a HK zárthelyi dolgozat kollégiummal 

kapcsolatos részeiből felkészítőt tart Gődér Nikoletta az Egyetemi Hallgatói Képviselet 

irodájában. 

8.3. Molnár Zsanett elmondta, hogy Bakos József áthelyezésre fog kerülni egy másik kollégiumba.  

9. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 

9.1. Kóródi Eszter elmondta, hogy a Kulthét szervezésével foglalkozik 

10. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 

10.1. S. Nagy Roland Levente beszámolt, hogy a Konzultáció pályázat bírálásával foglalkozott a 

bizottság tagjaival.  

11. Szociális Bizottsági beszámoló 

11.1. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy a szociális ösztöndíj pályázat szóbeli bemutatásával foglalkoztak 

a Bizottság tagjaival. A holnapi nap folyamán 12:00-ig várja az utólagos hiánypótlásokat. 

11.2. Boldizsár Nóra elmondta, hogy 105 pályázat került elbírálásra az idei félévben.  

11.3. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy a Költségtérítés/önköltség csökkentés pályázat leadási határideje 

február 17. 

12. Egyebek 

12.1. Károlyi Roland beszámolt a Mentorgárda félév béli első üléséről. Elmondta, hogy 14 jelölt van a 

Mentorgárdában jelenleg. Beszámolt, hogy a Szakest tervezett időpontja március 29. Beszámolt, 

hogy több öntevékeny körrel szerveznek közös programot. 
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12.2. Kovács Klementina kérte a Képviselet tagjait, hogy a kommunikációs csatornákon tartsák be az 

egységes megjelenésre vonatkozó irányelveket. 

12.3. Szabó Krisztina beszámolt, hogy február 5-én Kibővített Kollégiumi Bizottság ülést tartott, ahol 

a közösségi ösztöndíjról és a körök igény felméréséről volt szó. Elmondta, hogy a közös 

öntevékeny köri és HK vacsorát március 14-én tartaná. Elmondta, hogy a félév elején minden 

körvezetővel szeretne személyesen egyeztetni az igényeikről, problémáikról, valamint az egységes 

SZMSZ átalakítás kapcsán felmerült kérdésekről. Beszámolt, hogy már egyeztetett Paulik 

Dániellel a VPKNettől, illetve Lányi Györggyel a Drönkből. Gődér Vivien elmondta, hogy a 

március 14-i időpont meglehetősen közeli, így a szervezési feladatok problémásak lehetnek, illetve 

javasolta, hogy a vacsora csak a végleges költségvetési számok ismerete után kerüljön megtartásra, 

hogy minél pontosabban tervezhető legyen. A javaslattal a Képviselet egyetértett. 

12.4. Puskey Gergő elmondta, hogy kedden megrendezésre kerül az első HK TATU alkalom a 

nagyteremben, 20:00-kor. Megkérte a Képviseletet, hogy nézzék át a rendezvénysorozat tervezett 

tematikáját és ütemezését. Beszámolt, hogy részt vett a DSK tagozatvezető megbeszélésén, ahol 

szó volt a pingpong terem felújításáról. 

 

 

Budapest, 2019. február 11.  

Következő ülés: 2019. február 17. 18:00 

 

  

Katona Rebeka Gődér Vivien 

emlékeztetővezető ÉMK HK elnök 

 

 


