
 

 
Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2018. 10. 24. 19:00-kor tartott rendes üléséről 

Jelen van (késett kimentéssel): Böröndy Júlia, Filep Richárd, Koczkás Márk, Horváth 

Bálint, Komonyi Dániel, Kulcsár Eszter, Macsek Kata, Nagy Boldizsár (5 p), Suhajda 

Richárd, Szabó Dániel, Varga Sarolta, Török Lili, Walton Mihály 

Kimentéssel hiányzik: Bielik Judit 

Vendég: Bárány Bella, Péczeli Panna, Szarvas Léna, Tóth-Könczey Péter (30 p), Vági Nóra 

A Hallgatói Képviselet jelenlevő tagjai nyilatkoznak, hogy képviselői és tisztségviselői 

mandátumuk érvényes, kizáró ok az ülés időpontjában nem áll fent. 

Horváth Bálint előterjesztette az ülés napirendi pontjait, amelyet a Képviselet 12 igen, 0 nem 

és 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

1. Előterjesztések 

1.1. Kulcsár Eszter előterjesztette a Bercsényi Kocka Kör befogadásáról szóló javaslatot, 

amelyet a Képviselet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

 

Nagy Boldizsár megérkezett. 

 

1.2. Komonyi Dániel előterjesztette a kari lapok megjelenéseinek és műszaki tartalmának 

ütemezését a 2019-es közbeszerzési eljárásra, amelyet a Képviselet 13 igen, 0 nem és 

0 tartózkodás mellett elfogadott. 

 

1.3. Horváth Bálint előterjesztette, hogy a HÖOK Vezető Képző Hétvégén 2 fővel 

képviselteti magát a képviselet, Török Lili és Suhajda Richárd személyében. 

 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Horváth Bálint tájékoztatott, hogy 10. 16-án (pénteken) találkozón vesz részt Veressné 

Balogh Beátával a Kari Tanulmányi Bizottság döntései, illetve az ERASMUS+ 

kérvények adatai kapcsán. 

2.2. Horváth Bálint tájékoztatott, hogy a következő időszakban a határozattár és az 

emlékeztetők rendszerezésével fog foglalkozni Komonyi Dániel segítségével. 

2.3. Horváth Bálint tájékoztatott, hogy a Hallgatói Képviselet honlapjával kapcsolatos 

fejlesztések miatt egyeztetni a fog az érintett tagokkal. 

2.4. Horváth Bálint emlékeztette a Képviselet tagjait a külső testületek tagsági listájának 

kitöltésére. 
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2.5. Horváth Bálint elmondta, hogy előreláthatólag 10. 25-én (csütörtökön) elküldi a 

Hallgatói Képviselet Szervezeti és Működési szabályzatának mellékleteit, amelyről 10. 

27-én (szombaton) fogunk részletesebben beszélgetni. 

2.6. Horváth Bálint az ösztöndíj pályázatokról való egyeztetést megtenné, Varga 

Saroltával, az EHK és HSZI-n való beragadás miatt (KBME, Senior ösztöndíj, GT 

részvételi díj, stb.) . 

2.7. Horváth Bálint tájékoztatott, hogy a HK-honlap fejlesztése során szeretné, ha nagyobb 

hangsúly kerülne a Képviselet munkájának átláthatóságára (Transzparencia-program). 

2.8. Horváth Bálint beszámolt a 10. 31-i (szerdai) Kari Tanács előterjesztéseiről. 

2.9. Horváth Bálint indítványozta, hogy az új képviselők vállaljanak szerepet a következő 

projektek megvalósításában: 

2.9.1.1. Nyílt Nap felelőse (1 fő) 

2.9.1.2. HK-faliújság (2 fő) 

2.9.1.3. Kari Papír, Megfagyott Muzsikus összes számának digitalizálása (2 fő) 

2.9.1.4. Online felületeken a kari adatok összehangolása (4 fő) 

2.9.1.5. Öntevékeny köri leltárak elkészítése Kulcsár Eszter segítségével. (4 fő) 

3. EHK beszámoló 

3.1. Suhajda Richárd tájékoztatott a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatósággal kapcsolatos 

problémákról. 

3.2. Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy a TJSZ jogi véleményezés után fog érkezni. 

3.3. Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy 10. 29-én (hétfőn) Szenátuson vesz részt. 

3.4. Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy a 2019-es BME Jeges Est főszervezőjének Kántor 

Tamást választották meg. 

3.5. Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

szervezése megfelelően halad. 

3.6. Suhajda Richárd beszámolt, hogy a Sportpálya támogatás pályázat pótpályázata 

lezajlott. 

3.7. Suhajda Richárd tájékoztatott, a Nftv. változásáról és a hallgatói normatíva 40%-os 

emelkedéséről. 

3.8. Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy a gazdasági koncepcióalkotásról szóló kérdőívet 

küldött a kari gazdasági referenseknek. 
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3.9. Török Lili tájékoztatott, hogy az Egyetemünk rendszere c. tárgy teljesítésének 

jutalmazását újratárgyalják. 

3.10. Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy  Katona Rebeka, külügyi felelős egyeztetésen vett 

részt Rátkai-Füzesi Adriennel, amelynek témája az ERASMUS+ kérvényeket érintő 

változtatások volt.  

3.11. Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy elküldte a GDPR állásfoglalással kapcsolatos 

információkat, továbbá javasolta Varga Saroltának a dokumentum tanulmányozását. 

3.12. Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy a gödi táborhelyre nagy összegű eszközbeszerzés 

történt, az új eszközökről leltárt indítottak. 

4. Oktatási beszámoló 

4.1. Filep Richárd beszámolt, hogy holnap Oktatási Bizottságot tart, melynek témái a 

specializációválasztási szabályzat, épületszerkezettani specializáció, Tanszéki tervezés 

1 tárgyak. 

4.2. Filep Richárd tájékoztatott, hogy jövő hétfőn lesz egy egyetemi szintű, ZH-naptárról 

való egyeztetés, a Kari Oktatói Bizottság keretein belül. 

4.3. Filep Richárd beszámolt, hogy az Nftv. módosítás véleményezésével foglalkozott. 

4.4. Filep Richárd kérte a Belső Oktatási Bizottsági tagokat, hogy vállalt feladataikkal 

haladjanak. Ezekről a jövő hét elején tart egyeztetést. 

4.5. Filep Richárd beszámolt, hogy az Építész Klub jubileumi rendezvényén előadást 

tartott a hallgatói terekről, valamint a Tanterv 20XX projektről. 

4.6. Horváth Bálint megkérteFilep Richárdot, hogy egyeztessen az Ábrázoló geometria 1 

tárgy tantárgyfelelősével a használható filcek ügyében. 

4.7. Horváth Bálint megkérte, Filep Richárdot, hogy egyeztessen Vidovszky Istvánnal  a 

vázlatterv utáni helyzetekről. 

4.8. Horváth Bálint kérte, hogy Filep Richárd a specializáció választással kapcsolatban 

(???) 

4.8.4.9.  

5. Juttatási beszámoló 

5.1. Varga Sarolta beszámolt, hogy elkészítette a szeptemberi ösztöndíjak dokumentációját. 

Ezzel kapcsolatban egyeztetett Molnár Gyulával, valamint a közösségi ösztöndíj 

eljárásának elveit is felvázolta, amivel Molnár Gyula egyetértett. 

5.2. Varga Sarolta tájékozatott, hogy a Kari BME ösztöndíj és a Hallgatók az Egyetemért 

ösztöndíj kiírásra kerül a héten. 
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Varga Sarolta tájékoztatott, hogy Belső Juttatási Bizottságot fog tartani pénteken a 

közösségi és közéleti ösztöndíjak kiírásának pontosításáról. 

Varga Sarolta beszámolt, hogy az Egységes Szociális Rendszer fejlesztésével 

kapcsolatos munkacsoport halad, a Kollégiumi és Szociális Bizottság és a Belső 

Szociális Bizottság össze fog ülni ennek átbeszélésére. 

Horváth Bálint megkérte Varga Saroltát, hogy jövő hétre készítsen előterjesztést a 

Hallgatói Képviselet ösztöndíj beszámolási időszakának módosítására.. 

6. Gazdasági beszámoló 

6.1. Koczkás Márk tájékoztatott, hogy a Szakmai Napok teljesen lezárult, erről az Orbán 

Balázzsal való egyeztetés megtörtént. 

6.2. Koczkás Márk tájékoztatott, hogy beküldi a Gólyabál költségvetésének tervezetét. 

6.3. Koczkás Márk tájékoztatott, hogy a jövő heti HK-ülésre Janecskó Evelin munkaközi 

beszámolóval érkezik. 

6.4. Koczkás Márk tájékoztatott, hogy a Külső Gazdasági Bizottságon házi feladatot 

kapott. 

6.5. Horváth Bálint javaslatot tett a gólyabálos Tiszteletjeggyel meghívottak, illetve a VIP 

jegyesek listájának pontosítására. 

6.6. Suhajda Richárd kérte, hogy a Gólyabál promóvideóját küldjék el megtekintésre a 

Kancelláriának. 

7. Kollégiumi beszámoló 

7.1. Böröndy Júlia tájékoztatott, hogy a múlt héten kollégiumi bejárás volt. 

7.2. Böröndy Júlia tájékoztatott, hogy a Belső Kollégiumi Bizottság jövő hétfőn lesz a 

rendezvénylejelentővel kapcsolatosan. 

7.3. Böröndy Júlia tájékoztatott, hogy le fog járni a kollégiumi italautomaták szerződése. 

7.4. Horváth Bálint megkérte Böröndy Júliát, hogy kérjen új zárat a HK- raktár ajtajára. 

8. Hallgatói Csoport beszámoló 

8.1. Kulcsár Eszter tájékoztatott, hogy a Képviselet elfogadta levélszavazással az Építész 

Klub SZMSZ mellékletét. 

8.2. Filep Richárd indítványozta, hogy a HK tartson az Építész Klubnak tájékoztatást, 

oktatást általános dolgokról. 

8.3. Kulcsár Eszter véglegesítette a Bercsényi Kocka Kör SZMSZ-ét. 
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8.4. Kulcsár Eszter tájékoztatott az Építész Klub és a Fordító kör összeolvadásának 

ötletéről. 

9. Senior Kör vezető beszámoló 

9.1. Szabó Dániel beszámolt, 10. 15-én (hétfőn) Senior Kör gyűlést tartottLászló Péterrel. 

9.2. Szabó Dániel tájékoztatott, hogy 10. 25-én (csütörtökön) Utánpótlás Bizottságot tart, 

amelyen a Senior Kör következő félévére vonatkozó terveit fogja prezentálni. 

10. Gólyatanács beszámoló 

10.1.  Horváth Bálint beszámolt Bielik Judit nevében, hogy 10. 25-én (csütörtökön) GT-

gyűlés lesz, melynek témája  a Rendezvény Csoport. A gyűlésre meghívást kapott 

Dóka Antal és Purev-Ochir Ori-Ujin , akik a csoport működéséről, illetve a Kolimpia 

szervezésének mikéntjéről fognak előadást tartani. 

11. Egyéb 

11.1. Tóth-Könczey Péter tolmácsolta Gyenes Tamás kérését, hogy a Képviselet adjon 

tájékoztatást a honlapfejlesztés állásával kapcsolatban. 

11.2. Kockás Márk tájékoztatott, hogy a legjobbkocsma.hu részéről megkeresés érkezett a 

Gólyabál előtti alapozás helyszínével kapcsolatosan. 

11.3. Varga Sarolta tájékoztatott, hogy elkészült a hetes-tábla, az irodai hűtő ajtaján 

található. 

11.4. Walton Mihály beszámolt, hogy a kollégiumi projektort elvitte megjavíttatni. 

11.5. Szabó Dániel tájékoztatott, hogy az elmúlt időszakban a Hallgatói Képviselet hivatalos 

oldalával és levelezőrendszerével foglalkozott. 

11.6. Szabó Dániel tájékoztatott, hogy a múlt héten a Kari Kreditátviteli Bizottság 

megbeszélésén vett részt Komonyi Dániellel, amelynek témái a tárgyekvivalencia-

táblázat és a Bizottság ügyrendje voltak.  

11.7. Kulcsár Eszter kérte, hogy a Képviselet saját teremfoglalásaikor vegye jobban 

figyelembe az öntevékeny körök rendezvénynaptárba bejegyzett programjait. 

11.8. Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy tartanának egy csapatépítést a kari hallgatói 

képviseleteknek, ennek keresik az időpontját. Rövid szakmai dolgok, kocsmakvíz, 

ivósportok lennének. 

11.9. Suhajda Richárd elmondta, hogy Egyetemi Hallgatói Képviselet Stratégiai Bizottságot 

tartott, ahol Mikulás kupáról is volt szó, mely a tavaszi félév első felére kerülne át. 

11.10. Horváth Bálint a felszívó hétvégéről adott tájékoztatást, 

ahol a Képviselet szavaz az SZMSZ-mellékletek módosításairól, értékeliaz elmúlt 

heteket, valamint sor kerül a közéleti felelős posztról szóló beszélgetésre is. 
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11.11. Horváth Bálint egy küldetésnyilatkozat megfogalmazását 

indítványozta, ebből egy tisztázott verziót közzétenne. 

11.12. Horváth Bálint elmondta, hogy a belső bizottságok 

újraszavazása meg fog történni a következő ülésen. 

 

A következő rendes ülés időpontja 2018. 10. 29. (hétfő) 19:00, helye: BME K épület, III. 

emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája. 

 

Budapest, 2018. 10. 24. 

 

 

 

 Emlékeztetővezető: Ülésvezető: 

 Tóth-Könczey Péter és Walton Mihály Horváth Bálint 

 Elnök 

 

 

Hat. Szám Előterjesztés Eredmény 

150./2018. 
Az ülés napirendjének 

elfogadása 
12 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

151./2018. Bercsényi Kocka Kör SzMSz 12 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

152./2018. 

Kari lapok megjelenéseinek és 

műszaki tartalmának 

ütemezését szóló előterjesztést a 

2019-es közbeszerzési eljárásra 

13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 
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