
     

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2016. február 15., 19.00-kor tartott rendes üléséről 

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna (50p), Daku Dávid (35p), Gulyás Eszter, 

Hernády Gergely, Horváth Bálint, Józsa Katalin, Komonyi Dániel, Kristály Márton, Nagy 

László, Németh Péter, Patai Boglárka, Somhegyi Balázs, Suhajda Richárd, Tarnóczi Eszter, 

Vidák Miklós (10p) 

Kimentéssel hiányzik:  

A Hallgatói Képviselet jelenlevő tagjai nyilatkoznak, hogy képviselői mandátumuk érvényes, 

kizáró ok az ülés időpontjában nem áll fent. 

Elnöki beszámoló 

Nagy László tájékoztatta a Képviseletet az Elnöki Értekezleten elhangzottakról, ezek alapján 

már minden kollégiumban működő klub megkezdheti a működését a hét folyamán.  

EHK beszámoló 

Vidák Miklós ismertette az előző heti Vezetői Értekezlet főbb napirendi pontjait. Vidák Miklós 

beszámolt róla, hogy a következő 3 évre vonatkozó internet konstrukció fejlesztése jelenleg a 

rendelkezésre álló informatikai infrastruktúrák tulajdonjogának rendezésével folytatódik. 

Vidák Miklós jelezte, hogy a normatíva felosztásra vonatkozó előzetes adatok február 17-én 

válnak ismertté, melyeket február 18-án követnek a végleges adatok.  

Vidák Miklós elmondta, hogy zajlik a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 

közgyűlésének és a kari hallgatói képviseletek továbbképző hétvégéjének szervezése. 

Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a 2016-os Építész Kari Napokra gyűjtött szponzorációs 

lehetőségeket február 29-ig kell véglegesíteni. 

Elnöki beszámoló 

Balázs Anna elmondta, hogy kérvénybíráláson vett részt az előző héten Dr. Dobszay Gergely 

oktatási dékánhelyettessel. 

Balázs Anna tájékoztatott, hogy a február 15-i Dékáni Tanács kiemelt témája az éves kari 

költségvetés volt.  



     

 

 

Balázs Anna tájékoztatott, hogy a Képviselet minden tagjával szóbeli beszámoltatást fog 

kezdeményezni. 

Balázs Anna elmondta, hogy az aktuális időszakra vonatkozó munkabeszámolók leadási 

határideje február 17. 23.59. 

Balázs Anna jelezte, hogy rendkívül hallgatói képviseleti ülésre kerül sor február 18-án este, 

melynek pontos idejéről később ad tájékoztatást. 

Balázs Anna a Stratégiai Bizottság következő ülésére napirendi pontként javasolta a tervezett 

Tanácsadó Testület működéséről történő egyeztetést. 

Balázs Anna előterjesztette a Hallgatói Képviselet Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. 

számú mellékletének módosítását, melyet a Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett elfogadott. 

Balázs Anna előterjesztette a Hallgatói Képviselet közösségi ösztöndíj pályázatának 

tervezetét, mely 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadásra került. 

Oktatási beszámoló 

Gulyás Eszter elmondta, hogy február 10-én, a Kari Tanulmányi Bizottság ülésén a tavaszi 

félév zárthelyi dolgozatok ütemtervének véglegesítése volt a kiemelt feladat. 

Gulyás Eszter jelezte, hogy a Külső Oktatási Bizottság február 9-i ülésén a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat áttekintése és a tervezett Oktatási Monitoring Rendszer koncepciójának 

kidolgozása voltak a kiemelt napirendi pontok. Gulyás Eszter ezekben a témákban Belső 

Oktatási bizottsági ülést tart, melynek a február 24-i Hallgatói Fórum is kiemelt témája lesz. 

Juttatás-térítési beszámoló 

Tarnóczi Eszter elmondta, hogy a Rendszeres szociális ösztöndíjpályázatok személyes 

bemutatása február 19. 18.00-ig tart. 

Tarnóczi Eszter jelezte, hogy a Demonstrátori Ösztöndíj és a Hallgatói Képviselet közösségi 

ösztöndíj pályázatok hirdetményei módosításra szorulnak.  

Tarnóczi Eszter elmondta, hogy a Belső Juttatási Bizottság február 10-i ülés kiemelt témája a 

Kari BME Ösztöndíjpályázat hirdetménye és pontozási rendszere volt.  

Gazdasági beszámoló 

Nagy László elmondta, hogy február 18-án Orbán Balázzsal folytat megbeszélést Balázs Anna 

és Suhajda Richárd társaságában a kari gazdasági tevékenységekre vonatkozó fejleményekkel 

kapcsolatban. 



     

 

 

Nagy László jelezte, hogy ismertté váltak a balatonlellei BME Ifjúsági Tábor nyári 

igénybevételével kapcsolatos díjak. 

Nagy László tájékoztatott, hogy a Hallgatói Képviselet 2016-os költségvetését február 25-ig 

kell egyeztetni az Egyetemi Hallgatói Képviselettel, majd március 6-ig kell véglegesíteni. 

Kollégium 

Németh Péter elmondta, hogy a KEFIR projekt következő iterációjának egyik funkciója az 

automatikus vonalhúzó, mely kapcsán megbeszélésen vett részt a KEFIR rendszer 

fejlesztőivel a kollégiumi férőhelyosztás metódusáról. 

Németh Péter tájékoztatott, hogy beérkeztek a tavaszi Kollégiumi férőhely pályázat 

eredménye ellen történő fellebbezések, melyek elbírálásra kerültek. 

Közéleti beszámoló 

Somhegyi Balázs elmondta, hogy eljuttatta Rémai Zsoltnak a Bercsényi 28-30. Kollégiumba 

tervezett tavaszi félévi rendezvények engedélyezésére vonatkozó igényeket. 

Somhegyi Balázs jelezte, hogy zajlik a 2015/16 tavaszi félévi Together rendezvény 

szervezése. 

Somhegyi Balázs február 18-án Rendezvény Bizottságot tart. 

Somhegyi Balázs ismertette a 2016. évi Építész Kari Napok programtervezetét, melyet 

előzetesen Berkeszi Balázs főszervezővel dolgozott ki. 

Somhegyi Balázs jelezte, hogy a Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói 

Képviselete együtt működik az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletével a 2016. évi 

Gólyahajó rendezvény kapcsán, mely tervezetten az Europa hajón kerül megrendezésre az 

őszi félév regisztrációs hetén, a Gólyahét rendezvényhez kapcsolódóan. 

Öntevékeny köri beszámoló 

Patai Boglárka elmondta, hogy a Bercsényi 28-30. Kollégium honlapjának fejlesztésén 

dolgozik a kollégiumi mentorokkal.  

Patai Boglárka február 17-én Öntevékeny köri gyűlést tart, melyen tájékoztatja a 

körvezetőket a 2015/16 tavaszi félévi Közösségi ösztöndíj pályázat 1. fordulójának 

eredményéről, a gyűlés kiemelt napirendi pontjai pedig az aktuális Öntevékeny köri pályázat 

és az első Öntevékeny köri börze lesznek.  



     

 

 

Patai Boglárka tájékoztatott, hogy ezen a héten minden öntevékeny köri vezetővel 

megbeszéléseket folytat a tavaszi féléves célok és vállalások ügyében. 

Józsa Katalin jelezte, hogy az öntevékeny körök vezetői vele folytathatnak egyeztetéseket 

szponzorációs lehetőségek ügyében. 

HSB delegált beszámoló 

Komonyi Dániel elmondta, hogy zajlik a 2016. évi Jegesest szervezése. 

Erasmus+ beszámoló 

Komonyi Dániel tájékoztatott, hogy a beérkezett Erasmus+ pályázatok előzetes elbírálása 

február 10-én lezajlott. 

PR beszámoló 

Józsa Katalin elmondta, hogy elkezdte kidolgozni a Hallgatói Képviselet Szervezeti és 

Működési Szabályzata 4. sz. mellékletének módosítási javaslatát, mely a Szponzori Bizottság 

működésére vonatkozik. 

Józsa Katalin jelezte, hogy február 16-án Szponzori Bizottságottart. 

Józsa Katalin tájékoztatott, hogy részt fog venni a 2016. évi Építész Kari Napok február 17-i 

szervezői ülésén, melynek oka a rendezvény PR-tevékenységének megvitatása. 

Józsa Katalin tájékoztatott, hogy rendben zajlik a február 24-i Hallgatói Fórum szervezése. 

Gólyatanács beszámoló 

Hernády Gergely elmondta, a február 16-i Gólyatanács ülés kiemelt témája az X1,2 

rendezvény ismertetése. Az ülésen Vidák Miklós és Horváth Bálint fog a témában 

tájékoztatást nyújtani.  

Hernády Gergely emlékeztetett, hogy a Gólyatanács csapatépítő kirándulása március 4-6. 

között kerül megrendezésre.  

Senior Kör beszámoló 

Kristály Márton jelezte, hogy a héten Utánpótlás Bizottságot tart, melynek pontos idejét 

később határozza meg. 

IT beszámoló 



     

 

 

Kristály Márton a Képviselet javaslatára a hircsatorna@epiteszhk.bme.hu címen általános 

tájékoztató e-mail címet hoz létre. 

 

Egyéb beszámolók 

Daku Dávid beszámolt róla, hogy a Hallgatói Képviselet Alumni-találkozója várhatóan április 

22-én kerül megrendezésre a Bercsényi 28-30. Kollégiumban. 

A Hallgatói Képviselet kidolgozta a 2015/16 tavaszi félévben érvényes, a Hallgatói 

Képviselet irodájára vonatkozó ügyeleti rendet, illetve az állandó bizottságok időpontjának a 

rendjét.  

A következő rendes ülés időpontja 2016. február 22. (hétfő) 19.00, helye: BME K. épület III. 

emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája. 

Budapest, 2016. február 15. 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 Horváth Bálint Balázs Anna 

 Elnök 

Hat. Szám Előterjesztés Eredmény 

16/2016. 
Hallgatói Képviselet Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 3. 
számú melléklet módosítása 

14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

17/2016. 
Hallgatói Képviselet közösségi 
ösztöndíj pályázati hirdetmény 

14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 


