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Emlékeztető 

 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2019. február 25-én (hétfőn) tartott üléséről 

Az ülés kezdete: 18:16 

Az ülés vége: 21:52 

 

Jelen voltak:  

Szavazati jogú tagok: Boldizsár Nóra, Gődér Vivien, Katona Rebeka, Kovács Klementina, Molnár 
Zsanett, Pásztor Nikolett, Puskely Gergő, Szabó Krisztina, Szűcs Ákos 

Kimentését kérte: Kóródi Eszter, S. Nagy Roland Levente  

Hiányzott: - 

Késett: - 

Tanácskozási jogú tagok: Károlyi Roland 

Vendég: Csete Balázs, 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. Aktualitások 

1.1. Kovács Klementina tájékoztatta a képviseletet, hogy az EHK és a karok által meghatározott 

normatíva osztás nem került elfogadásra, aminek az oka, hogy a HÖK működési keretből 5 millió 

forintot felszabadít, amit a karoknak létszámarányosan oszt szét. Kovács Klementina kikérte a 

képviselet véleményét, hogy a másnapi rendkívüli EHK ülésen azt a véleményt képviselhesse. A 

képviselet egyetértett, hogy ha lehet választani, akkor a rendezvényeinkre szeretné költeni ezt a 

pénzt.  

Szűcs Ákos távozott 

Csete Balázs megérkezett 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Gődér Vivien elmondta, hogy az előzetes eredmények alapján a HK ZH nem sikerült jól a 

képviseletnek, valamint az átlagok alapján más képviseleteknek sem. A képviselet egyetértett abban, 

hogy nehéz volt az idei zárthelyi.  

2.2. Gődér Vivien felhívta képviselet figyelmét, hogy a félévben lehetősége van az ÉMK HK-nak 

HSZI által tartott tréningeken részt venni, és kérte, hogy az igényfelmérésre vonatkozó kérdőívet 

mindenki töltse ki.  
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2.3. Gődér Vivien beszámolt, hogy javaslatot készítettek a KHK továbbképző hétvége szekció 

jelentkezésének megkönnyítésére. A javaslatok áttekintése után kérte a képviselőket, hogy 

határidőig adják le jelentkezésüket.  

2.4. Gődér Vivien elmondta, hogy a március 13-án megrendezésre kerülő Kari Tanácson szeretné, ha 

szavazna a Kari Tanács az ÉMK HÖK SZMSZ módosításáról. Puskely Gergő elmondta, hogy 

szerinte fontos lenne, hogy tartalmazza az ÉMK HÖK SZMSZ a Gólyatanácsot. A képviselet 

megvitatta a javaslatot, és azt látta jónak, ha más keretek között kerül szabályozásra a Gólyatanács. 

2.5. Gődér Vivien elmondta, hogy egyeztett Molnár Krisztinával a Szakest meghívókról, amelyek 

apróbb hibákat tartalmaznak, melyek javítását kérte, s ezt követően nyomdába kerülhetnek a 

meghívók. 

2.6. Gődér Vivien beszámolt, hogy elküldte Lovas Tamás oktatási dékánhelyettesnek a 

költségtérítés/önköltség csökkentés pályázatok pontozására vonatkozó javaslatot. 

2.7. Gődér Vivien elmondta, hogy elküldte a normatíva felosztási javaslatot az Egyetemi Hallgatói 

Képviseletnek. 

2.8. Gődér Vivien beszámolt, hogy a következő beszámoló írásának határideje március 8. 23:59. 

Elmondta, hogy addig szeretne minden képviselővel személyesen egyeztetni a feladataikról.  

3. Előterjesztések 

3.1. Gődér Vivien előterjesztette az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet elnöki tisztségének 

betöltésére szóló pályázatot, amit a Képviselet egyhangúlag, 8-0-0 arányban elfogadott. 

3.2. Gődér Vivien előterjesztette a Tisztújító szavazás menetrendjét, amit a Képviselet egyhangúlag, 

8-0-0 arányban elfogadott. 

3.3. Gődér Vivien előterjesztette, hogy a tisztújítás során a Szavazási Bizottság EHK delegáltja Gődér 

Nikoletta legyen, amit a képviselet egyhangúlag 8-0-0 arányban elfogadott. 

4. Alelnöki beszámoló 

4.1. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy a HK ruharendeléssel foglalkozott. Elmondta, hogy következő 

héten már megérkeznek a ruhák és megkért mindenkit, hogy minél előbb juttassák el hozzá a saját 

ruhájuk árát.  

4.2. Pásztor Nikolett megköszönte Kovács Klementinának, hogy bevásárolt az Építész HK-val 

közösen szervezett vacsorára. Elmondta, hogy Kóródi Eszter és Puskely Gergő elkészült az esti 

játékokkal és megkérte a képviseletet, hogy segítsenek választani a játékok közül.  

5. Egyetemi Hallgatói képviselet beszámoló 

5.1. Katona Rebeka beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. február 14-i ülésén 

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

5.2. Kovács Klementina beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. február 21-i ülésén 

elhangzottakról (http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok).  
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6. Gazdasági referensi beszámoló 

6.1. Kovács Klementina elmondta, hogy a MŰHASZ féléves költségvetést kell készíteni, melynek a 

gólyatáborig tartalmaznia kell minden rendezvényt. Továbbá jelezte, ha elkészül a tervezettel a 

képviselettel közösen szeretné átbeszélni.  

6.2. Kovács Klementina beszámolt, hogy folyamatosan egyeztet Pulay Annával a Szakest 

költségvetéséről. 

6.3. Kovács Klementina elmondta, hogy az alakuló hétvége igényeinek leadásával foglalkozott. 

6.4. Kovács Klementina beszámolt, hogy gazdasági beszámolót kell készítenie a HK 2018. évi HSZI-

s keret költéseiről. 

7. Oktatási Bizottsági beszámoló 

7.1. Pásztor Nikolett elmondta, hogy tartott egy Oktatási Bizottság ülést, ahol a Külső Oktatási 

Bizottság levelezőlistájára küldött kérdőív kapcsán felmerült kérdéseket beszélték át a bizottság 

tagjaival. 

7.2. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy egyeztett a 2020-as felvételi változások hirdetésének 

mikéntjéről Lovas Tamás oktatási dékánhelyettessel, valamint Puskely Gergővel. 

7.3. Pásztor Nikolett elmondta, hogy a Kari Tanulmányi Bizottsághoz érkezett kérvények bírálásával 

foglalkozott. 

7.4. Pásztor Nikolett beszámolt, hogy frissítette a tanszéki összekötőket és a tavaszi féléves ZH 

naptárt a honlapon 

8. Kollégiumi Bizottsági beszámoló 

8.1. Molnár Zsanett elmondta, hogy a kollégiumi üres helyek feltöltésével foglalkozott.  

8.2. Molnár Zsanett beszámolt, hogy problémát okozott, hogy más karos hallgatók nincsenek 

felvezetve a KEFIR-ben a Vásárhelyi Pál Kollégiumba, ezért kérte az érintett karok kollégiumi 

referenseit, hogy pótolják elmaradásaikat..  

8.3. Molnár Zsanett elmondta, hogy a Karról egy hallgató sem fordult a Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottsághoz a kollégiumi felvételi pályázat eredménye miatt, így az erre a célra félretett helyek is 

tölthetők már, azonban ezekre nincs szükségünk. 

8.4. Molnár Zsanett beszámolt, hogy hallgatói megkeresésekre válaszolt.  

8.5. Molnár Zsanett elmondta, hogy az állandó- és vendég kártyákkal kapcsolatos feladatokkal 

foglalkozott. 

9. Rendezvényszervező Bizottsági beszámoló 

9.1. Szabó Krisztina elmondta, hogy Kóródi Eszter egyeztett Orbán Balázzsal az éves kiajánlóval 

kapcsolatban.  

10. Ösztöndíj Bizottsági beszámoló 
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10.1. Gődér Vivien elmondta, hogy, S. Nagy Roland Levente a Konzultáció pályázat és a Hallgatói 

Képviselet ösztöndíj dokumentációjával foglalkozott. 

10.2. Gődér Vivien beszámolt, hogy S. Nagy Roland Leventével elkészítette a tanulmányi ösztöndíj 

osztást, amelyről a múlt hét folyamán volt elektronikus szavazás. A dokumentáció határidőig 

elküldésre került és nem érkezett visszajelzés esetleges problémáról. Gődér Vivien elmondta, hogy 

a jövőben lesz tanulmányi ösztöndíj osztással kapcsolatos oktatás a képviseletnek.  

11. Szociális Bizottsági beszámoló 

11.1. Boldizsár Nóra elmondta, hogy lezárult a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat személyes 

bemutatása. 

11.2. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy részt vett a Külső Szociális Bizottság által tartott ülésen, ahol az 

ösztöndíj pályázat végleges pontszámairól és a hozzájuk tartozó összegekről volt szó. Elmondta, 

hogy a minimum ponthatár 20 pont, amihez tartozó összeg 16 000 Ft, a maximális ponthatár pedig 

72 pont, amihez a tartozó összeg 60 000 Ft. 

11.3. Boldizsár Nóra elmondta, hogy a Külső Szociális Bizottság tagjaival rendkívüli szociális 

ösztöndíjat bíráltak.  

11.4. Boldizsár Nóra beszámolt, hogy a Külső Szociális Bizottság részletes leírásokat készít az egységes 

bírálás segítéséhez. 

11.5. Boldizsár Nóra elmondta, hogy az ebben a félévben leadott szociális ösztöndíj pályázatokat a 

lehető leghamarabb be kell vinni a HSZI irodájába, melyhez kérte a képviselet férfi tagjainak 

segítségét.  

12. Egyéb felelősi beszámolók 

12.1. Károlyi Roland beszámolt a Mentorgárdában történtekről. Elmondta, hogy 17 jelölt vett részt a 

legutóbbi gyűlésen. Beszámolt, hogy új rendszert alakítottak ki és minden jelölthöz tartozik egy 

mentor. Elmondta, hogy a Kocsmatúra elnevezésű programot múlt csütörtökön megtartották. 

Beszámolt, hogy tartott egy vezetőségi ülést, ahol a kevésbé motivált mentorokkal kapcsolatos 

beavatkozási lehetőségekről esett szó. Elmondta, hogy idén is szeretnének Mempinget tartani. 

Elmondta, hogy a korábbi évekhez képest kevés korsó rendelés érkezett eddig a Szakestre. 

Valamint, hogy a szakkollégiumi szakesteket alapul véve szeretnének más típusú ételt a Szakestre. 

Kovács Klementina vállalta, hogy készít három fajta költségvetést a Szakestre. Beszámolt, hogy a 

Sportnapon élőcsocsót szeretnének tartani a Doka-val együttműködve.   

Szűcs Ákos megérkezett 

12.2. Kovács Klementina és Puskely Gergő beszámolt a PR területen történtekről. Kérték, hogy az 

Aktuális Hírek összeállításához mindenki küldje el a területéhez kapcsolódó híreket. 

12.3. Szabó Krisztina beszámolt az Öntevékeny körök területen történtekről. Elmondta, hogy a 

körtagok nyilvántartása a DSK-n kívül frissítve lett. Beszámolt, hogy a VVS új körvezetője Fái 

Szilveszter. Elmondta, hogy személyes egyeztetésen vett részt a Vásárhelyi Klub, Karima és 

KVZOO körvezetőivel. Beszámolt, hogy a Karimában kevés a jelölt és igényt tartanak szekrényre 
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a körhelységben. Elmondta, hogy a Karima egy lapszámát promó füzetként szeretne kiadni. 

Beszámolt, hogy a körök igényt tartanának köri nyomtatásra az ÉMK HK irodában. A képviselet 

fekete-fehér A4 és A3 méretű nyomtatására tud lehetőséget biztosítani. Elmondta, hogy a DSK a 

versenyeihez érmeket szeretne igényelni és a kondi terem belépőkártyák nyomatásában és 

laminálásában kérnek segítséget. Elmondta, hogy március 3-án Kibővített Kollégiumi Bizottsági 

ülést fog tartani. Beszámolt, hogy a VPK nagyterem foglalással foglalkozott. Beszámolt, hogy 

megbeszélésen vett részt Orbán Balázzsal és Kovács Klementinával a Whitefül nyitási 

problémáiról. Elmondta, hogy a hang és fénytechnika tároló helységben zár csere fog történni. 

Beszámolt, hogy a helység kulcsát Balassa Péter, Szabó Krisztina, Palojtay Tamás és a 

mindenkori ÉMK HK elnök kérheti ki a portáról. Gődér Vivien elmondta, hogy napközben 

dolgozik ezért átruházza a kulcs felvételének jogát Pásztor Nikolettre. Elmondta, hogy Lányi 

György egyeztett Balassa Péterrel és a VN festéssel kapcsolatban. 

12.4. Puskely Gergő beszámolt az utánpótlás és sport területen történtekről. Elmondta, hogy többször 

kereste a DSK-t a sportnap rendezésével, az aerobic oktatással és a sportnormatívával 

kapcsolatban. Elmondta, hogy február 28-i a TATU témája a Szociális Bizottság és a 

Rendezvényszervező Bizottság részletes bemutatása. Beszámolt, hogy a tanácskozási jogú 

tagoknak összegyűjtött feladatokat, amiket megoszt velük.  

13. Egyebek 

13.1. Kovács Klementina javasolta, hogy a KHK továbbképző hétvégére az Alapozó szekción részt 

vevők a vezetésével, közös indulással utazzanak le a helyszínre.  

13.2. Szabó Krisztina elmondta, hogy a GB helységben villanyt szerelni és festeni kell. A képviselet a 

villany szerelési munkálatok után szeretné a festést elvégezni. Továbbá felhívta a képviselet 

figyelmét, hogy a következő időszakra vonatkozó WC Presst el kell készíteni. Puskely Gergő 

jelentkezett a feladatra. 

13.3. Katona Rebeka elmondta, hogy az ÉMK HK Alumni találkozó időpontja május 31-én lesz a 

szavazatok alapján.  

13.4. Boldizsár Nóra javasolta, hogy Puskely Gergő  legyen a tisztújításig hátralévő időszakban 

meghívott a Kari Tanácsra. 

13.5. Marosvölgyi Martin beszámolt, hogy elkészült a határozattárral, amit felküld a közös levelező 

listára.  

13.6. Szűcs Ákos elmondta, hogy a VN programterv megbeszéléshez el szeretné kérni az ÉMK HK 

projektorát.  

13.7. Kovács Klementina kérte, hogy a VN szervezők keressék a költségvetéssel kapcsolatban.  
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Budapest, 2019. február 25.  

Következő ülés: 2019. március 4. 18:10 

 

  

Katona Rebeka Gődér Vivien 

emlékeztető vezető ÉMK HK elnök 

 

 


