
     

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2016. február 1-jén, 19.00-kor tartott rendes üléséről 

Jelen van (késett kimentéssel): Daku Dávid, Gulyás Eszter, Hernády Gergely, Horváth 

Bálint, Komonyi Dániel, Nagy László, Németh Péter, Patai Boglárka, Somhegyi Balázs (35 

p), Suhajda Richárd, Tarnóczi Eszter, Vidák Miklós 

Kimentéssel hiányzik: Balázs Anna, Józsa Katalin, Kristály Márton 

Vendég: Gyenes Tamás, Vágner Bernadett 

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

kizáró ok az ülés időpontjában nem áll fent. 

Elnöki beszámoló 

Az ülést Balázs Anna elnök távollétében Nagy László alelnök vezeti. 

Nagy László jelezte, a február 1-i Dékáni Tanácson Daku Dávid vett részt a Képviselet tagjai 

közül. Daku Dávid elmondta, hogy a megbeszélés napirendi pontjai között szerepelt a 

Hallgatói Fórum, a mintatanterv módosításának tervezete, illetve az idei Alkotóhét. 

Nagy László emlékeztette a Képviselet tagjait, hogy a Hallgatói Fórum február 24-én 16.00-

kor kerül megrendezésre, ahol Balázs Anna a Hallgatói Képviselet jutalmazásáról is 

tájékoztatás ad.   

Nagy László elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet csapatépítő kirándulásának tervezett ideje 

március 4-e, tervezett helyszíne Göd. 

EHK beszámoló 

Vidák Miklós tájékoztatta a képviseletet, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta az 

Egyetemi BME ösztöndíj hirdetményét, a Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú 

mellékletét, a rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat szabályozási rendszerét és az egyes 

kollégiumokban meghirdetendő pótmentori pályázatok hirdetményét.  

Vidák Miklós elmondta, az Egyetemi Hallgatói Képviselet Belső Gazdasági Bizottsága a 

jelenleg hatályos szabályzatok felülvizsgálatával foglalkozik. 

Gyenes Tamás és Vágner Bernadett, a Bercsényi Számítástechnikai Kör elnöke beszámoltak 

az elmúlt három évi internet konstrukció tapasztalatairól és  pénzügyi hátteréről.  



     

 

 

Daku Dávid tájékoztatta Gyenes Tamást és Vágner Bernadettet a következő három éves 

konstrukció várható jellegzetességeiről, felhívva a figyelmüket, hogy február 15-ig a 

kollégiumi számítástechnikai köröknek javaslatot kell benyújtaniuk a konstrukció hallgatókat 

érintő költségvonzataira. 

Gyenes Tamás és Vágner Bernadett távoztak. 

Oktatási beszámoló 

Gulyás Eszter tájékoztatta a Képviseletet, hogy rendben elkezdődött a 2015/16 tavaszi félév 

tárgyfelvételi időszaka. 

Gulyás Eszter beszámolt, hogy elkészült a 2015/16 tavaszi félévi zárthelyi dolgozatok 

ütemtervének tervezetével. 

Gulyás Eszter elmondta, hogy kérvénybíráláson vett részt Dobszay Gergely oktatási 

dékánhelyettessel. 

Gulyás Eszter Nagy László javaslatára a kar hallgatói számára e-mailben tájékoztatást küld 

általános félévkezdési tanácsokkal és javaslatokkal. 

Hernády Gergely emlékeztetett, hogy a 2015/16 tavaszi félévre kedvezményes tanulmányi 

rend iránti kérelem február 14. 23.59-ig adható be.  

Gulyás Eszter jelezte, hogy február 2-án belső oktatási bizottsági ülést tart. 

Juttatás-térítési beszámoló 

Tarnóczi Eszter tájékoztatott, hogy befejeződött a kollégiumi jelentkezéshez szükséges 

szociális ösztöndíj pályázatok előbírálata. 

Tarnóczi Eszter emlékeztetett, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok leadásának 

határideje február 7. 23.59.  

Tarnóczi Eszter elmondta, a regisztrációs hét során belső juttatási bizottsági ülést tart, 

melynek kiemelt témája a Kari BME ösztöndíj pontozási rendszere. Nagy László bizottsági 

témaként javasolta a 2015-ös maradványkeret felosztásának kidolgozását.  

Gazdasági beszámoló 

Nagy László jelezte, elkészült a Képviselet 2015-ös gazdasági tevékenységére vonatkozó 

MISZ-beszámoló. 

Nagy László emlékeztetett, hogy a hét folyamán Patai Boglárka öntevékeny köri felelőssel 

egyeztetnek az öntevékeny körök elnökeivel az aktuális öntevékeny köri pályázat részleteiről.  



     

 

 

Kollégium 

Németh Péter beszámolt, hogy a január 28-i kollégiumi bizottság ülésén Kutas Balázs Kristóf, 

a Bercsényi 28-30. Kollégium vezető mentora részletezte a kollégiumi honlap fejlesztésének 

állapotát. A kollégiumi levelező listák frissítése folyamatban van. 

Németh Péter elmondta, hogy a január 28-i kollégiumi bizottság ülésén kollégiumi felvételi 

eljárásnál alkalmazandó ügyrendet dolgoztak ki a más karon végzett közösségi tevékenység 

beszámításának módjáról. 

Németh Péter tájékoztatott, hogy részt vett a Külső Kollégiumi Bizottság január 30-i ülésén, 

melynek eredménye alapján az Építészmérnöki Kar a Bercsényi 28-30. Kollégiumban 275, a 

Schönherz Zoltán Kollégiumban 49 és a Vásárhelyi Pál Kollégiumban 12 kollégiumi 

férőhellyel rendelkezik. Ezek alapján a kiosztásra kerültek a kollégiumi férőhelyek. 

Németh Péter elmondta, hogy a Bercsényi 28-30. Kollégiumba pótmentori pályázat került 

kiírásra az Egyetemi Hallgatói Képviselet által. 

Közéleti beszámoló 

Somhegyi Balázs tájékoztatott, hogy elkészítette a 2015/16 tavaszi félév rendezvényeinek 

tervezett költségvetését, melyet továbbított Orbán Balázs részére.  

Somhegyi Balázs tájékoztatott, hogy a Kar képviseletében egyeztetett a 2016-os Gólyahajó 

szervezésében lehetséges együttműködésekről. Somhegyi Balázs elmondta, a megbeszélésen 

az Építészmérnöki Kar, a Gépészmérnöki Kar, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, illetve 

az Építőmérnöki Kar képviselői vettek részt. 

Somhegyi Balázs jelezte, hogy a 2016-os Építész Kari Napok az Alkotóhéttel egy időben, 

keddtől péntekig fog zajlani, a programsorozat része lesz az X1,2 rendezvény is.  

Öntevékeny köri beszámoló 

Patai Boglárka elmondta, a Társasjáték Öntevékeny Kör átdolgozta a Szervezeti és Működési 

Szabályzat tervezetét a Hallgatói Képviselet előzetes kérése alapján, amely 11 igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett elfogadásra került. 

Patai Boglárka tájékoztatott, hogy Gézárt József fellebbezést nyújtott be a 2015/16 tavaszi 

félév Közösségi ösztöndíj pályázat eredménye ellen. 

Gólyatanács beszámoló 

Hernády Gergely elmondta, a Gólyatanács üléseinek tavaszi féléves ütemterve elkészült a 

február 1-i Utánpótlás Bizottságon. A Gólyatanács tagjaival történő személyes beszélgetés és 

beszámoltatás az első oktatási héttől kezdődik. 



     

 

 

HSB delegált beszámoló 

Komonyi Dániel beszámolt, hogy a Villamosmérnöki- és Informatikai Kar egyetemi kupát 

szervez a karok footsall csapatai számára március 3-án.  

Komonyi Dániel elmondta, az idei Jegesest jegyeinek árusítása és az esemény promóciója 

február 8-án kezdődik.   

Erasmus+ felelős beszámoló 

Komonyi Dániel ismertette az Erasmus+ pályázat közéleti pontrendszerét, melyet 

módosítással a Képviselet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.  

PR beszámoló 

Nagy László bemutatta a 2016/2017-es tanév nyomdai megjelenéseinek közbeszerzési 

tervezetét, melyet módosítással a Képviselet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

elfogadott. 

Egyéb beszámoló 

Nagy László egyeztetett a Képviselet tagjaival a Hallgatói Képviseletek zárthelyi dolgozatára 

való felkészülés menetrendjéről. 

 

 

 

  



     

 

 

A következő rendes ülés időpontja 2016. február 8. 18.00, helye: BME K. épület III. emelet 

23., a Hallgatói Képviselet irodája. 

Budapest, 2016. február 1. 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 Horváth Bálint Nagy László  

  Alelnök 

Hat. Szám Előterjesztés Eredmény 

9/2016. 
Társasjáték Öntevékeny Kör 
Szervezeti és Működési 
szabályzata 

11 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

10/2016. Erasmus+ pályázat közéleti 
pontrendszere 

11 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

11/2016. 
2016/2017-es tanév nyomdai 
megjelenéseinek közbeszerzési 
tervezete 

11 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 


