
 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet  

2010. május 31., 18:07-től 19:44-ig tartott üléséről 

 

Bányai Ágnes K Kovács Nándor X 
Bódis Ádám X Madari Gabriella X 
Dióssy András X Németh Roland X 
Drotál Diána X Némethi Balázs  
Hoffer Dávid X Orbán Ágnes K 
Hülber Attila X Papp Lilla K 
Kákóczki Norbert K Vermes Boldizsár 

Viszoki Csaba 
X 
X 

 

Gólyatanács: Cserjés Petra, Janicsek Nóra, Koris János, Nagy László, Palatin Speier Judit  

 

Elnöki beszámoló 
(Dékáni Tanács): 
Témafelelős: 
Viszoki Csaba 

A Dékáni Tanácson ismertetésre került az ünnepi Kari Tanács napirendje, 
melynek részeként a Szentkirályi Díjat is átadják. Ennek bírálása során a Hallgatói 
Képviselet véleményét is figyelembe vették. 

A Kari Vezetés elkezdte összeállítani az MSc képzés felvételi szabályzatait. 
Ezzel kapcsolatban felmerültek esetleges új, kari szintű szoftverigények, amelyek 
segíthetik a hallgatók munkáját. Ezen igények felmérésére a Hallgatói Képviseletet 
kérték fel. MSc képzésen mind a 4 szakirány meghirdetésre kerül, azonban szak-
irányonként 20 fő jelentkezése szükséges annak indításához. 

A BME az idegen nyelvű képzéseire „csomagban” ad be akkreditációs kérelmet 
a MAB-hoz, mely csomag kialakításában az építész kar is részt vesz. 

A Kari Vezetés támogatja a Hallgatói Képviselet laptop vásárlási szándékait, 
amennyiben az az Építészeti Ábrázolás Tanszék felügyeletével megy végbe. 

Elindultak az „Év előadója”, „Év gyakorlatvezetője”, „Év konzulense” szavazá-
sok. Az OHV Kari nyertese Bárdné Dr. Feind Teréz lett. 

A Hallgatói Képviselet Budai Mihályt fogja jelölni az „Év kiváló hallgatója” díjá-
ra. 

   

EHK beszámoló 
Témafelelős: 

Hülber Attila 
Kovács Nándor 

A Diákközpontban július 5-től augusztus 23-ig keddenként lesz ügyelet, a Hall-
gatói Képviseletek csak ekkor tudnak számlákat leadni. 

A Diákközpont felkérte a Hallgatói Képviseleteket, hogy a nyári időszakra adják 
meg a sokat keresett területek felelőseinek elérhetőségét. Ugyanerre a célra össze 
lehet állítani egy Gy.I.K.-ot, amelyet két héten belül továbbítani kell a Diákközpont 
felé. 

A nyári, lellei táborok szervezőinek elérhetőségét továbbítani kell Keresztes Pé-
ter EHK elnök felé. 

Az eddig teljesített hallgatói kifizetésekről készül egy bankszámla alapú lekér-
dezés ellenőrzés céljából. 

Az Inventorok Kör korsóit csak akkor lehet MISZ-en keresztül vásárolni, ha 
azok számlával együtt lesznek eladva. 

Az ideiglenes fénymásoló központ a K.a. 72-ben nyit meg. 
A Balatonlellei táborban ezután mindenki köteles 340HUF/nap IFA-t fizetni. 

Ezenfelül a lellei tábor étkeztetést MISZ-en, szállásolását DIK-en keresztül kell 
intézni. 



 

 

A Hallgatói Képviselet köteles minden olyan, DIK-re vásárolt eszközről leltárt 
készíteni és benyújtani Keresztes Péternek, amely nem az irodájában található. 

A kollégiumi mentori pályázatok leadási határideje június 11-e. Az EHK június 
17-én dönt a pályázatokról. 

Keresztes Péter felé jelezni kell, hogy az EHK táborban hány Hallgatói Képvise-
lő illetve hány Gólyatanácsos kíván részt venni. 

  

Oktatás 
Témafelelős: 
Hoffer Dávid 

A pótzárthelyik sikeresen lezajlottak. 
A héten beérkeztek a tantárgykövetelmények a Hallgatói Képviselethez, ame-

lyek ellenőrzése után az ütemterv elkészítése folyamatban van. A felmerülő hibák-
ról a Tanszékek értesítést kapnak. 

  

Juttatások, 
térítések 
Témafelelős:  
Vermes Boldizsár 

     Május 18-án volt Külső Szociális Bizottság. A Demján Sándor kiegészítő szo-
ciális ösztöndíjat elnyert hallgatók nyilatkozatleadási határidejét meghosszabbítot-
ták május 21-ig, de még mindig vannak hallgatók, akik nem adták le. Ezekről a 
hallgatókról a Hallgatói Képviselet listát kért a megfelelő tájékoztatás érdekében.      
Az ösztöndíj kifizetése várhatóan a július 10-i utalás előtt fog megtörténni.  
     A rendszeres szociális ösztöndíj pályázat esetében nem lesz maximálisan elér-
hető pontszám meghatározva. 
     Az OHV eredmények alapján elkészült karácsonyi pénz pontszámok megte-
kinthetők a Hallgatói Képviselet honlapján. 
     Az aktuális kifizetési listák sikeresen el lettek küldve. 
     Az őszi kollégiumi pályázat során figyelembe lesz véve a közösségért végzett 
munka is, a pályázat leadása során kitöltendő adatok alapján. 
     A Nyugat Magyarországi Egyetem pályázatán BME-s hallgatók összesen 
700000 forintnyi összeget nyertek, melyek kifizetése még folyamatban van. 

  

Kollégium 
Témafelelős: 
Madari Gabriella  

A Kollégiumi Felvételi Rendszerben az őszi kollégiumi férőhely pályázatot még 
nem lehet elindítani, erre csak június 12-től lesz lehetőség. A jelentkezési határidő 
június 25-e, mely letelte után június 28-án lesz elsőkörös eredmény. Felszólalásra 
július 2-ig lesz lehetőség, a dokumentumok bemutatására pedig július 7-ig. A vég-
leges hirdetmény július 9-én lesz megtekinthető a Hallgatói Képviselet információs 
csatornáin. 

A Hallgatói Képviselet a kollégiumi hirdetmények követendő elveit előre meg-
szavazta. A kollégiumi férőhely pályázat a tavalyi félévhez hasonlóan lesz lebo-
nyolítva. 

Nyári kollégiumi férőhelyet június 11-ig lehet igényelni. Igazolást nem kell be-
mutatni a nyári munkáról, a kollégiumban töltött időt automatikusan levonják a 
hallgató erre a célra felhasználható keretéből. Amennyiben a hallgató nyári gyakor-
lat céljából igényel férőhelyet, 2 hetes bontásokban teheti azt. Minden más eset-
ben havi bontásban. A szobabeosztás június 11-e után készül el.  

A mentori pályázatok kapcsán elbeszélgetések várhatóak. 
A nyári kollégiumi felújításokról zajlanak az egyeztetések, a helyiségkoncepció 

a mentorok segítségével készül. 
A könyvtári állások betöltésére új pályázat lesz kiírva. 

  

Gazdaság 

Témafelelős:  
Bányai Ágnes 

- 

  

 
 
 

 
 
 



 

 

Közélet: 
Témafelelős: 
Dióssy András 

A Hallgatói Képviselet elfogadta a HangKör SzMSz-ét. A javasolt 
módosításokról a kör vezetősége értesítve lesz. 

Szerda este 20:00-tól Gólyatábor szervezői megbeszélés lesz a Gödörben. 

  

Pályázat: 
Témafelelős: 
Orbán Ágnes 

A jegyzetpályázat leadási határidejét a Hallgatói Képviselet június 19-ről június 
25, éjfél-re módosította. 

  

IT: 
Témafelelős: 

Vermes Boldizsár 
 
 
 
Sport: 
Témafelelős: 
Kákóczki Norbert 

A Hallgatói Képviselet új titkárnője, Mátyás Éva megkapta a szükséges 
hozzáféréseket a számítógépekhez, honlapokhoz. 

Mivel a jelenlegi rendszergazdákkal kötött szerződés alapján a nyári 
hónapokban (július-augusztus) nem felügyelik az irodai hálózatot, ezért ezen 
időszaktól új rendszergazdák veszik át azt, kedvezőbb működtetési feltételek 
mellett. 

 
- 

 
Szponzor: 
Témafelelős: 
Németh Roland 
 
Gödör: 
Témafelelős: 

Németh Roland 
 
Kari Lapok: 
Témafelelős: 
Némethi Balázs,  
Papp Lilla 
 

 
A nyomtató szponzorációja folyamatban van. 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

Gólyatanács 
Témafelelős: 
Bódis Ádám 

- 

EGYÉB AKTUÁLIS ÜGYEK 
 

Egyéb:  Az új SzMSz melléklet készülőben van. 

Budapest, 2010. május 31. 

KÖVETKEZŐ ÜLÉS: 
2010. június 14., hétfő 18:00, Hallgatói Iroda 

Jegyzőkönyv-vezető: Ülésvezető: 
Dióssy András Viszoki Csaba 

Elnök 



 

 

 

SZAVAZÁS 

 Szavazás   

Hülber Attila javaslatára a Hallgatói Képvise-
let Budai Mihályt jelöli az „Év kiváló hallgató-
ja” címre. 

10 igen 0 nem 0 tartózkodás 

A kollégiumi férőhely pályázat az előző fél-
évekhez hasonlóan fog lezajlani. 

9 igen 0 nem 1 tartózkodás 

A kollégiumi férőhely pályázat hirdetményei 
a megbeszélt elvek alapján kerülnek kihirde-
tésre. 

10 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 


