
     

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2016. március 1., 18:00-kor tartott rendes üléséről 

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Daku Dávid (120p), 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 

Kimentéssel hiányzik: - 

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

kizáró ok az ülés időpontjában nem áll fent. 

Elnöki beszámoló 

Balázs Anna elmondta, hogy a február 29-i Dékáni Tanács kiemelt témája a kari mintatanterv 

reformja volt. 

Balázs Anna tájékoztatott, hogy a Hallgatói Fórum jegyzőkönyvét és a felmerülő kérdések 

rendszerezését Józsa Katalin végzi. A rendszerezést követően mindkét dokumentumhoz 

hozzáférhetnek a hallgatók és véleményezhetik azokat. 

Balázs Anna jelezte, hogy hamarosan kiküldésre kerül a végzett hallgatókat megszólító 

kérdőív. 

Balázs Anna tájékoztatott, hogy véleményezte Gulyás Eszterrel a javító célzatú 

tantárgyfelvételre irányuló kérelmeket. 

Balázs Anna gratulált a hallgatói képviseletek tudásfelmérőjén elért 2. helyezéshez és a 

sikeres felkészüléshez. 

Balázs Anna elmondta, hogy Hallgatói Jogorvoslati Bizottságon vett részt a múlt héten 

Tarnóczi Eszterrel. 

Balázs Anna jelezte, hogy megbeszéléseket folytat Farkas Péterrel a tervezett Tanácsadó 

Testület működéséről. 

Balázs Anna emlékeztetett, hogy március 2-án 14.00-kor Kari Tanács lesz, ahol Hernády 

Gergelyt Németh Péter helyettesíti. A megváltozott delegálási listát a Képviselet 13 igen, 0 

nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

EHK beszámoló 



     

 

 

Vidák Miklós tájékoztatta a Képviseletet az Egyetem területén történő plakátolás, 

reklámelhelyezés és promóciós tevékenység szabályrendszeréről. 

Oktatási beszámoló 

Gulyás Eszter elmondta, hogy a Belső Oktatási Bizottság tagjai elvégezték a tantárgyak 

követelményeinek ellenőrzésére vonatkozó feladataikat. 

Gulyás Eszter tájékoztatott, hogy március 3-án Belső Oktatási Bizottságot tart. 

Juttatás-térítési beszámoló 

Tarnóczi Eszter elmondta, hogy a múlt héten véglegesítette Horváth Bálint közreműködésével 

a 2015/16 tavaszi félévi Tanulmányi Ösztöndíj eredményét.  

Tarnóczi Eszter tájékoztatott, hogy február 24-én a Külső Szociális Bizottságon 

megállapításra került a Rendszeres Szociális Ösztöndíj ponthatára. Tarnóczi Eszter jelezte, 

ugyanitt elbírálásra kerültek a Rendkívüli Szociális Ösztöndíj pályázatok is. 

Tarnóczi Eszter beszámolt, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 

Ösztöndíjműhelye reformjavaslatokat terjesztett elő az országban kiírt rendszeres szociális 

ösztöndíj pályázatok pontrendszeréhez, melynek célja az egységesítés és a nem rászoruló 

jelentkezők kiszűrése. 

Balázs Anna elmondta, hogy a Képviselet jutalmazása hónapközi kifizetéssel kerül kiutalásra 

március végén, a március 10-i első kifizetési dátum helyett. 

Patai Boglárka jelezte, hogy a 2015/16 tavaszi félévi Közösségi Ösztöndíj pályázat anyagait  

közzéteszi a Képviselet honlapján. 

Tarnóczi Eszter elmondta, hogy március 2-án részt fog venni a Külső Szociális Bizottság 

ülésén, ahol a Rendszeres Szociális Ösztöndíj eredménye elleni fellebbezések kerülnek 

megtárgyalásra. 

Gazdasági beszámoló 

Suhajda Richárd elmondta, hogy a jövő heti Kari Gazdasági Bizottságon a mintatanterv 

módosításának gazdasági vonatozása lesz a kiemelt napirendi pont. Suhajda Richárd 

tájékoztatott, hogy a kar költségvetése még kidolgozás alatt áll. 

Suhajda Richárd beszámolt, hogy a múlt hét során a Képviselet irodaszer rendelését intézte. 

Suhajda Richárd jelezte, hogy megbeszélést folytatott a B3 öntevékeny kör gazdasági 

felelősével a félév folyamán végbemenő gazdasági változásokról. 

Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy a 2016-os Építész Kari Napok költségvetési tervezete 



     

 

 

hamarosan elkészül. Suhajda Richárd elmondta, hogy a rendezvényt támogató szponzorok 

listáját elküldte Orbán Balázsnak. 

Suhajda Richárd elmondta, jelenleg az Öntevékeny köri pályázaton megítélt eszközök 

beszerzését felügyeli Nagy Lászlóval. 

Suhajda Richárd beszámolt, hogy egyeztetni fog A Hallgatói Képviselet költségvetésével 

kapcsolatban Vidák Miklóssal. 

Kollégium 

Németh Péter elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium új 4. emeleti szintmentora 

Spengler Csaba lett. 

Németh Péter jelezte, hogy kollégiumi férőhelyek várólistájának létszáma folyamatosan 

csökken. 

Németh Péter elmondta, hogy elkészült a Bercsényi 28-30 Kollégium portáján található 

öntevékeny köri taglisták aktualizálásával.  

Németh Péter tájékoztatott, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban új portás kezdte meg 

munkáját. 

Németh Péter tájékoztatott, hogy március 9-én Kollégiumi Bizottságot tart. 

Közéleti beszámoló 

Somhegyi Balázs elmondta, hogy a múlt heti Rendezvény Bizottság kiemelt témája a Kari 

Tábor volt, mely alapján az esemény programja frissül és célként fogalmazódott meg a 

hallgatói közönség bővítése is. 

Somhegyi Balázs tájékoztatott, hogy a március 1-i Rendezvény Bizottság kiemelt napirendi 

pontja az Építész Kari Napok rendezvény és az idei Alkotóhét programjának összefűzése volt. 

Somhegyi Balázs tájékoztatott, hogy a BME Together rendezvényre történő jegyárusítás 

március 2-án kezdődik. 

Öntevékeny köri beszámoló 

Patai Boglárka elmondta, hogy február 28-án elbírálásra kerültek az aktuális Öntevékeny köri 

pályázat 2. fordulójára beérkezett pályázatok. Az eredményt a Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett elfogadta. 

Patai Boglárka tájékoztatott, hogy a Képkocka öntevékeny körrel a Bercsényi 28-30 

Kollégium minden helyisége be lett fotózva a kollégiumi honlap tartalmának frissítése 

céljából. 



     

 

 

Patai Boglárka jelezte, hogy a Patch Kör a jövő héten nyitóelőadással kezdi meg működését. 

Patai Boglárka elmondta, hogy az elmúlt időszakban az öntevékeny köri rendezvények 

időpontütközéseinek feloldásán dolgozott. 

Patai Boglárka előterjesztette az alakuló Fordító kör Szervezeti és Működési szabályzatát, 

melyet a Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

Patai Boglárka sikeresnek ítélte az első Öntevékeny Köri Börze rendezvényt és annak 

folytatását ígérte. 

Szakmai közéleti beszámoló 

Patai Boglárka tájékoztatott, hogy felvette a kapcsolatot az Építész Szakkollégiummal az 

éves beszámoló és a további együttműködések céljából. 

HSB delegált beszámoló 

Komonyi Dániel elmondta, hogy az elmaradt Jegesestre vásárolt jegyek visszaváltása rendben 

lezajlott. 

Komonyi Dániel emlékeztetett, hogy március 3-án 17.00-kor kezdődik a BME Szuperkupa 

nevű sportrendezvény. 

Komonyi Dániel tájékoztatott, hogy egyeztetett Suhajda Richárddal a kari Sportnap gazdasági 

vonatkozásairól. Komonyi Dániel beszámolt, hogy a rendezvény programelemei között 

szerepelni fog a buborékfoci és a rúdtánc bemutató is. 

Erasmus+ beszámoló 

Komonyi Dániel jelezte, hogy az Erasmus+ pályázatok előzetes eredményei február 24-től 

nyilvánosan elérhetők a KTH honlapján. 

PR beszámoló 

Józsa Katalin tájékoztatott, hogy jelenleg az Építész Kari Napok PR-tevékenységével 

foglalkozik. 

Gólyatanács beszámoló 

Hernády Gergely tájékoztatott, hogy az idei X1,2 rendezvény főszervezője Andree Henrietta 

lett, akivel március 2-án egyeztet az első teendőkről. 

Hernády Gergely jelezte, hogy Berkeszi Balázs, az Építész Kari Napok főszerezője a 

következő Gólyatanács ülésen ismerteti a rendezvényt és rendezőket toboroz. 



     

 

 

Hernády Gergely emlékeztetett, hogy a Gólyatanács csapaépítő kirándulása március 4-től 

március 6-ig tart. 

EHK beszámoló 

Daku Dávid beszámolt, hogy jelenleg az Egyetemi Hallgatói Képviselet a Hallgatói 

Önkormányzat éves költségvetésén dolgozik. 

Daku Dávid elmondta, hogy megbeszélést folytatott Keresztes Péterrel a 

normatívamaradvány elosztásának lehetőségeiről. 

A következő rendes ülés időpontja 2016. március 7. (hétfő) 19.00, helye: BME K. épület III. 

emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája. 

Budapest, 2016. március 1. 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 Horváth Bálint Balázs Anna 

 Elnök 

Hat. Szám Előterjesztés Eredmény 

27./2016. Kari Tanács delegálási lista 13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

28./2016. 
Öntevékeny köri pályázat - 2. 
forduló eredménye 

13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

29./2016. 
Fordító kör Szervezeti és Működési 
szabályzatának tervezete 

13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 


