
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2016. április 4. 19:00-kor tartott rendes üléséről 

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

Horváth Bálint, Józsa Katalin, Komonyi Dániel, Kristály Márton (13p), Nagy László, Németh 

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

Kimentéssel hiányzik: Vidák Miklós 

Vendég: Bánkuti Eszter, Heincz Dániel, Kalapács Regina, Szilvási Réka 

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

kizáró ok az ülés időpontjában nem áll fent. 

1. Építész Regatta beszámoló 

1.1. Heincz Dániel ismertette a 2016 májusi Építész Regattán történő megjelenés 

lehetőségeit.  

1.2. Heincz Dániel elmondta, hogy az Építész Regatta a Mérnök Bál mellett az egyetlen 

építész közösségi platform, mely minden évben megrendezésre kerül. Heincz Dániel 

tájékoztatott, hogy az Építész Regatta minden évben más-más tematika szerint kerül 

megrendezésre, idén ez az építészeti díjak témaköre.  

1.3. Heincz Dániel kérte a Képviseletet, hogy gondolja át az idei részvételben és a 

folyamatos együttműködésben rejlő lehetőségeket és ez alapján jelezze megjelenési 

szándékát. 

Heincz Dániel távozott. 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Balázs Anna beszámolt, hogy egyeztetést folytatott Kapovits Gézával saját 

mintatanterv módosítási javaslatáról.  

2.2. Balázs Anna tájékoztatott, hogy részt vett a Nervi Kiállítás megnyitóján és 

emlékeztetett, hogy a kiállítás továbbra is megtekinthető a Rajzi és Formaismereti 

Tanszéken. 

2.3. Balázs Anna elmondta, hogy a Dékáni Tanács legutóbbi ülésein a mintatanterv 

reformja volt a kiemelt téma. 



 

 

 

2.4. Balázs Anna tájékoztatott, hogy részt vett a március 29-i Kari Oktatási Bizottság 

ülésén. 

2.5. Balázs Anna tájékoztatott, hogy megegyezés született az Építész Szakkollégium 

2015/16 tanévre szóló befogadó nyilatkozatáról. 

2.6. Balázs Anna beszámolt, hogy a március 30-i Kari Tanácson a BSc diplomaszabályzat 

módosítása és a Szakirányválasztási szabályzat módosítása elfogadásra került.  

2.7. Balázs Anna tájékoztatott, hogy elbírálásra kerültek a méltányossági kérelmek 

fellebbezései. 

2.8. Balázs Anna felhívta a figyelmet, hogy április 21-én rendkívüli Kari Tanács lesz az 

éves kari költségvetés elfogadása végett. 

2.9. Balázs Anna tájékoztatott, hogy március 31-én kérvénybíráláson vett részt Dobszay 

Gergely oktatási dékánhelyettessel. 

2.10. Balázs Anna beszámolt, hogy Suhajda Richárddal, Patai Boglárkával és Józsa 

Katalinnal részt vett az idei Alkotóhét kiértékelésére szervezett beszélgetésen április 

1-jén. 

2.11. Balázs Anna beszámolt, hogy Tarnóczi Eszterrel tájékoztató előadást tartott a 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviseletének a teljesítményindex 

alapú tanulmányi ösztöndíjosztásról. 

2.12. Balázs Anna jelezte, hogy április 6-án Kari Gazdasági Bizottság lesz. 

2.13. Balázs Anna jelezte, hogy a következő időszakban megkezdődik a Képviselet tagjaival 

aktuálisan esedékes személyes elbeszélgetés. 

2.14. Balázs Anna emlékeztette a Képviselet tagjait, hogy április 15-17. között kerül 

megrendezésre a Képviselet továbbképző kirándulása. 

2.15. Balázs Anna tájékoztatott, hogy a következő időszakban egyeztetéseket folytat a 

Tanácsadó Testülettel annak jövőbeni teendőiről. 

3. EHK beszámoló 

3.1. Daku Dávid beszámolt, hogy az egyetemi hirdetési felületeken az egyetemi hallgatói 

szervezetek ingyen folytathatnak promóciós tevékenységet.  

3.2. Daku Dávid tájékoztatott, hogy megbeszélést folytatott Keresztes Péterrel a 

balatonlellei BME Ifjúsági Tábor használatának szabályozásáról. 

3.3. Daku Dávid elmondta, hogy a Szenátus legutóbbi az Egyetem éves költségvetése volt 

a kiemelt téma. 

3.4. Daku Dávid jelezte, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet honlapja frissülni fog, 



 

 

 

mely alapján publikussá váltak az Egyetemi Hallgatói Képviselet költségvetésére, a 

normatív keretek felosztására, illetve egyes támogatási rendekre vonatkozó adatok. 

Daku Dávid e mellett kiemelte, hogy a Műhely hallgatói lap online verziója és 

archivált számai is megtalálhatóak lesznek a honlapon. 

3.5. Daku Dávid beszámolt, hogy a legutóbbi Vezetői Értekezleten szóba került az 

Egyetemen nyomtatandó anyagok helyzet, mely alapján a BME Printer Kft. 

helyzetének átgondolása szükséges. 

3.6. Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetem célja a sportszolgáltatás javításán kívül a 

kollégiumaiban található sporthelyiségek, konditermek fejlesztése is. 

4. Oktatási beszámoló 

4.1. Gulyás Eszter elmondta, hogy továbbra is zajlik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

reformja, melyben aktívan részt vesz.  

4.2. Gulyás Eszter tájékoztatott, hogy a következő Külső Oktatási Bizottság április 7-én 

lesz, melyet megelőzően Belső Oktatási Bizottságot tart április 5-én. 

4.3. Gulyás Eszter tájékoztatott, hogy a legutóbbi Kari Oktatási Bizottságon a kötelezően 

választható tárgyak szabályozásának megvitatása volt a fő napirendi pont. 

4.4. Gulyás Eszter emlékeztetett, hogy április 6-án Kari Oktatási Bizottság lesz, melynek 

kiemelt témája a kötelezően választható tárgyak szabályozásának megvitatása és a 

tantervreform. 

5. Juttatás-térítési beszámoló 

5.1. Tarnóczi Eszter elmondta, hogy a legutóbbi Külső Szociális Bizottságon a Rendkívüli 

szociális ösztöndíjak elbírálása volt a kiemelt téma. 

5.2. Tarnóczi Eszter jelezte, hogy több hallgató megkereste, mi szerint helytelenül került 

megállapításra a jogosultságuk a Rendszeres szociális ösztöndíjpályázatra. 

5.3. Balázs Anna előterjesztette az Építész HK közéleti ösztöndíj pályázat hirdetményét, 

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

5.4. Balázs Anna előterjesztette a Kollégiumi Szociális Bizottság közösségi ösztöndíj 

pályázat hirdetményét, melyet a Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

elfogadott.  

5.5. Balázs Anna előterjesztette a Hallgatók az oktatásért ösztöndíj pályázat hirdetményét, 

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

5.6. Tarnóczi Eszter beszámolt, hogy a Kari BME ösztöndíj pályázat elbírálása során Sipos 

András Árpád és Marosi Bálint oktatók véleményezik a beérkezett pályázatokat. 



 

 

 

6. Gazdasági beszámoló 

6.1. Suhajda Richárd elmondta, egyeztetéseket folytatott Orbán Balázzsal az X1,2 és az 

Építész Kari Napok költségvetéséről, illetve a szponzorációs tevékenységek 

szerződéseiről. 

6.2. Suhajda Richárd beszámolt, hogy a Képviselet csapatépítő kirándulásának 

engedélyeztetése lezárult, jelenleg pedig a kirándulás költségvetésén dolgozik. 

7. Kollégiumi beszámoló 

7.1. Németh Péter elmondta, hogy továbbította a Bercsényi 28-30 Kollégium 

Házirendjének módosítási javaslatait az Egyetemi Hallgatói Képviselet felé. 

7.2. Németh Péter tájékoztatott, hogy részt vesz az április 5-i Külső Kollégiumi 

Bizottságon. 

7.3. Németh Péter Nagy László kérésére elmondta, hogy Kovács Károly Lehel mentor 

segítségével megtörtént a Bercsényi 28-30 Kollégium szobaajtóinak felújításához 

szükséges állapot- és igényfelmérés. 

7.4. Balázs Anna emlékeztette a Képviselet tagjait a Bercsényi 28-30 Kollégiumban 

történő rendezvények időben történő lejelentésére, az érintettek értesítésére. 

8. Közéleti beszámoló 

8.1. Somhegyi Balázs elmondta, hogy sikeresen lezajlott az Építész Kari Napok. 

8.2. Somhegyi Balázs jelezte, hogy a következő Rendezvény Bizottság időpontja április 

12., ahol az Építész Kari Napok kiértékelése lesz a kiemelt napirendi pont. 

8.3. Patai Boglárka tájékoztatott, hogy elkezdődött az Építész Piknik szervezése. 

8.4. Somhegyi Balázs tájékoztatott, hogy hamarosan esedékes az idei Ballagás 

főszervezőjének kiválasztása, így kiírásra kerül a főszervezői pályázat, melyet a 

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

8.5. Balázs Anna kérdésére Patai Boglárka jelentkezett a 2016-os Kari Tábor főszervezői 

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

9. Öntevékeny köri beszámoló 

9.1. Patai Boglárka elmondta, hogy az Építész Klub szervezésében Balázs Mihály 

tájékoztató előadást tartott az Építész Klub tagjainak a Középülettervezési Tanszék 

által a mintatanterv reformjára készített javaslatáról. 



 

 

 

9.2. Balázs Anna Patai Boglárka kérdésére elmondta, hogy a mintatanterv reformjának 

tanszékek által készített javaslatai hamarosan publikussá válnak. 

9.3. Patai Boglárka tájékoztatott, hogy Novák Milán lett a Bercsényi Fűkör hallgatói 

öntevékeny csoport új elnöke. 

10. Szakmai-közéleti beszámoló 

10.1. Patai Boglárka ismertette az Építész Szakkollégiummal történő megállapodás 

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

10.2. Patai Boglárka jelezte, hogy Kulik Benedek hallgató meg kívánja hívni Stuart 

Narofsky építészt szakmai előadás tartására. 

 

10.3. Patai Boglárka felhívta a figyelmet, hogy az Alkotóhét teljesítésének igazolása ebben 

az évben a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül fog történni. 

10.4. Patai Boglárka elmondta, hogy egy hónapig zajlik az Alkotóhéten készített munkákra 

történő szavazás. 

10.5. Józsa Katalin elmondta, hogy sikeresen lezárult az Alkotóhét keretein belül a 

Hallgatói Képviselet, a Középülettervezési Tanszék és a Szilárdságtani és 

Tartószerkezeti Tanszék által közösen szervezett Pavilon projekt. 

 
11. PR beszámoló 

11.1. Józsa Katalin jelezte, hogy a héten Szponzori Bizottságot tart. 

11.2. Józsa Katalin elmondta, hogy elkészült a Szponzori Bizottság működésére vonatkozó 

a Képviselet Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú mellékletének részlete. 

11.3. Józsa Katalin elmondta, hogy a Szponzori Bizottság segítségét kérte a Bercsényi 

Könyvtárkör hallgatói öntevékeny csoport jövőbeni partnerek megszólításában. 

12. HSB delegált beszámoló 

12.1. Komonyi Dániel elmondta, a legutóbbi Hallgatói Sport Bizottságon a konditermekbe 

történő bérletek vásárlásának részletei voltak a kiemelt témák, illetve egy egyetemi 

futóverseny szervezése is felmerült, melynek tervezett ideje május 14. 

12.2. Komonyi Dániel tájékoztatott, hogy nem került engedélyezésre a Campus Lasertag 

(Lasertag-délután) helyszíne, így új időpont és helyszín keresése szükséges. 

13. Erasmus+ beszámoló 

13.1. Komonyi Dániel elmondta, hogy az Erasmus+ pályázattal kapcsolatos utolsó 

adminisztrációs folyamatok zajlanak. 



 

 

 

14. Gólyatanács beszámoló 

14.1. Hernády Gergely elmondta, hogy ezen a héten is lesz Gólyatanács ülés, melyet április 

10-én a Gólyatanács tagokkal történő személyes elbeszélgetések követnek. 

15. IT beszámoló 

15.1. Kristály Márton elmondta, hogy sikerült kiküszöbölni a Képviselet irodájában 

elhelyezett router problémáját. 

15.2. Balázs Anna kérte Kristály Mártont, hogy készítse el a levelező listák leírását, 

valamint az ezekhez tartozó illemtan oldalt. 

16. Senior Kör beszámoló 

16.1. Kristály Márton beszámolt, hogy a legutóbbi Senior Kör gyűlésen alkalmazott új 

munkaforma sikeres volt. 

16.2. Kristály Márton elmondta, hogy a féléves programnaptárban található ütközések 

feloldásáért módosul a Senior Kör gyűléseinek ütemezése. 

17. Egyéb beszámoló 

17.1. Suhajda Richárd kérdésére Daku Dávid javaslatot tett a Képviselet Alumni-találkozója 

gazdasági fedezetének biztosítására. 

A következő rendes ülés időpontja 2016. április 11. (hétfő) 19.00, helye: BME K. épület III. 

emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája. 

Budapest, 2016. április 4. 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 Horváth Bálint Balázs Anna 

 Elnök 



 

 

 

Hat. Szám Előterjesztés Eredmény 

39./2016. 
Építész HK közéleti ösztöndíj 
pályázat hirdetménye 

13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

40./2016. 
Kollégiumi Szociális Bizottság 
közösségi ösztöndíj pályázat 
hirdetménye 

13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

41./2016. 
Hallgatók az oktatásért ösztöndíj 
pályázat hirdetménye 

13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

42./2016. Ballagás főszervezői pályázat 13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

43./2016. 
Kari Tábor főszervezője: Patai 
Boglárka 

13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

44./2016. 
Megállapodás az Építész 
Szakkollégiummal 

13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 

 


