
     
	  

	  

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2016. január 11-én, 17.00-kor tartott rendes üléséről 

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Daku Dávid, Gulyás Eszter, Hernády Gergely, 
Horváth Bálint, Józsa Katalin, Komonyi Dániel, Kristály Márton, Nagy László, Patai 
Boglárka, Somhegyi Balázs, Suhajda Richárd, Tarnóczi Eszter, Vidák Miklós 

Kimentéssel hiányzik: Németh Péter, Mericskai Dorina, Pinczés Gergő 

A Hallgatói Képviselet jelenlevő tagjai nyilatkoznak, hogy képviselői mandátumuk érvényes, 
kizáró ok az ülés időpontjában nem áll fent. 

Elnöki beszámoló 

Balázs Anna elmondta, hogy több kérvénybíráláson vett részt az előző időszakban, Dobszay 
Gergely oktatási dékánhelyettessel. 

Balázs Anna tájékoztatott arról, hogy a legutóbbi Dékáni Tanácson az idei alkotóhét került 
megvitatásra.  

Balázs Anna felhívta Patai Boglárka szakmai közéleti felelős figyelmét, hogy Sáros László, a 
Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke a jövőben fel kívánja venni a Hallgatói 
Képviselettel a kapcsolatot.  

Balázs Anna elmondta, hogy Nagy László és Hernády Gergely alelnökökkel hozzálátott az 
iktatás dokumentumainak rendszerezéséhez, melyet a regisztrációs héten a Hallgatói 
Képviselet irodájának rendezése követ.  

Balázs Anna emlékeztetett, hogy január 13-án 14.00-kor lesz a Kari Tanács következő ülése.  

Balázs Anna január 14-ére stratégiai bizottsági ülést hívott össze, amelynek fő napirendi 
pontja az idei alkotóhét szervezéséhez szükséges kérdőív összeállítása. 

Balázs Anna jelezte, a Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Képviseletével 
közös vacsora időpontja január 16-a 19.00, az egyetemi karok Hallgatói Képviseleteinek 
összevont ülése pedig január 19-én lesz.  

Balázs Anna elmondta, hogy a Kari Tábor tervezett ideje augusztus 5-7.  

Balázs Anna beszámolt, hogy a 2016-os Gólyatábor lehetséges helyszíneként kezelt 
Mezőkövesd-Zsóry fürdői szállást Hernády Gergely, Somhegyi Balázs, Nagy László és 
Kristály Márton társaságában megtekintette, majd beszámolt tapasztalatairól. 



     
	  

	  

EHK beszámoló 

Daku Dávid beszámolt a decemberi Szenátus üléséről és az azt megelőző két Vezetői 
Értekezleten elhangzottakról. Elmondta, hogy az ülések témái között szerepelt a Térítési és 
Juttatási Szabályzat és a BME Szervezeti és Működési Rendje módosításai, melyek 
elfogadásra kerültek.  

Daku Dávid tájékoztatott arról, hogy a konzisztórium leendő négy tagjának jelölése 
megtörtént. A Hallgatói Önkormányzat jelöltje Nagy Péter, akit az Egyetem is jelöltjének 
tekint. 

Daku Dávid elmondta, hogy megbeszélést folytatott Keresztes Péterrel a 2015-ös normatív 
alapú maradványkeretről.  

Daku Dávid beszámolt a január 4-i Vezetői Értekezlet eredményeiről és, hogy megbeszélést 
folytatott Kollár László Péter tudományos és innovációs rektorhelyettessel, illetve László 
Krisztina nemzetközi rektorhelyettessel.  

Daku Dávid részletezte a hallgatói rendezvényeken és a hirdetőfelületeken történő 
szponzorációs tevékenység szabályozásait. 

Daku Dávid jelezte, a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer informatikai 
háttere elkészült, a felület január 11-én nyílik meg.  

Daku Dávid elmondta, az Egyetemi Hallgatói Képviselet saját kommunikációs tervén 
dolgozik. 

Daku Dávid tájékoztatott arról, hogy az egyetemi klubok üzemeltetésére 3 éves időtartamra 
pályázatok kerülnek kiírása. Az egyetemi rendezvények közbeszerzésére pályázati felhívás 
kerül majd kiírásra. A BME Copy Fénymásoló szalont üzemeltető BME Printer Nonprofit 
Kft. szerződése március 31-ig lett meghosszabbítva. 

Daku Dávid beszámolt róla, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 
közgyűlésének rendezési jogáért a BME pályázatot kíván leadni, melynek koncepciója 
elkészült.  

Daku Dávid ismertette a januárban és februárban megrendezésre kerülő kiemelt eseményeket, 
melyek a következők: az egyetemi karok Hallgatói Képviseleteinek összevont ülése (január 
19.), a rendszeres szociális ösztöndíjpályázat leadási határideje (február 7.), kari Hallgatói 
Képviseletek továbbképző hétvégéje (február 19-21.), Hallgatói Képviseletek zárthelyi 
dolgozata (február 29.), HÖOK-közgyűlés (február 26-28). 

Nagy László kérdésére válaszolva Daku Dávid elmondta, az Egyetem költségvetése várhatóan 
márciusban kerül elfogadásra, az Egyetemi Hallgatói Képviselet pedig még januárban 
tárgyalja éves költségvetését. A kari Hallgatói Önkormányzatoknak a tavalyi összegekből 
kiinduló költségvetési tervezetet javasolt. 

Vidák Miklós kérte a nagyobb és belépős kari rendezvények ütemtervének elkészítését a 
tavaszi félévre. Ezekkel és a balatonlellei BME Ifjúsági Táborral kapcsolatos eligazítás lesz a 
jövő héten. 



     
	  

	  

Balázs Anna kérdésére válaszolva Daku Dávid beszámolt arról, hogy az Egyetemi Hallgatói 
Képviselet egységes sablont készít az Egyetemen kiírásra kerülő ösztöndíjpályázatokhoz, 
illetve a 2015/16-os tanév tavaszi félévében az első kifizetés időpontja március 10. 

Oktatási beszámoló 

Gulyás Eszter oktatási referens beszámolt, hogy a Dékáni utasításnak megfelelően rendben 
lezajlottak a Komplex 1. tárgyra történő jelentkezések.  

Gulyás Eszter tájékoztatott, hogy a mintatanterv Belső Oktatási Bizottság által készített 
véleményezése elkészült. A bizottság következő ülése január 14-én lesz. Az ülés fő napirendi 
pontja a BSc képzés diplomaszabályzata és a hallgatói oktatási fórum lesz. 

Közéleti beszámoló 

Somhegyi Balázs közéleti felelős beszámolt, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban található 
egyik csocsóasztal tulajdonjoga rendezést igényel.  

Somhegyi Balázs tájékoztatott arról, hogy január 14-én Rendezvény Bizottságot tart, melynek 
napirendi pontjai között az Építész Napok is szerepel.  

Somhegyi Balázs távozott.  

Juttatás-térítési beszámoló 

Tarnóczi Eszter juttatás-térítési referens beszámolt a Külső Szociális Bizottság decemberi 
üléséről. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendszeres szociális ösztöndíjhoz szükséges 
igazolások listája megváltozott, majd beszámolt az elkövetkezendő hetek munkabeosztásáról.  

Tarnóczi Eszter tájékoztatott róla, hogy a kollégiumi jelentkezéshez szükséges szociális 
pályázat hirdetménye megjelent a Hallgatói Képviselet hivatalos információs csatornáin, a 
pályázatok leadásának határideje január 22. 23.59. Ezt követően a kollégiumi férőhelyeket 
január 31-én hirdeti ki Németh Péter kollégiumi referens. 

A rendszeres szociális ösztöndíj pályázat leadási határideje egyetemi szinten egységesen 
február 7. 23.59. A pályázatok személyes bemutatását Tarnóczi Eszter az első oktatási hétre 
és a regisztrációs hét két kijelölt napjára időzítette.  

Tarnóczi Eszter tájékoztatott arról, hogy az Egységes Szociális Rendszer felülete január 6-án 
megnyílt. A rendszer felületének frissítése miatt a korábban feltöltött igazolásokat ismételten 
fel kell tölteni a felületre.  

Tarnóczi Eszter részletezte a Külső Szociális Bizottság januári ülésén elhangzottakat. A 
kollégiumi jelentkezéshez szükséges szociális ösztöndíjak pályázatai idén csak a kereseti 
körülmények hiánytalan tisztázása esetén kerülnek elfogadásra. Végül elmondta, hogy az 



     
	  

	  

ülést követő héten Belső Juttatási Bizottságot tart. 

Kollégium 

Hernády Gergely elmondta, hogy a napokban a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs 
Rendszer tesztelése zajlott.  

Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a tavaszi félévre a Bercsényi 28-30 Kollégium vezető 
mentorának jelentkezett Kovács Károly Lehel és Kutas Balázs Kristóf, szintmentornak 
jelentkezett Fix Dalma, Heincz Dániel Tamás, Juhász Dávid, Madura Fruzsina és Ruszinkó 
Roland, a Schönherz Zoltán Kollégium építészek által lakott szint mentorának Mayer Tamás 
jelentkezett. A jelentkezők meghallgatása január 10-én megtörtént. A Hallgatói Képviselet 
listásan szavazott a jelentkezőkről. A vezető mentori pozícióra a lista első helyén Kutas 
Balázs Kristóf, a második helyén Kovács Károly Lehel szerepelt, melyet a Képviselet 12 igen, 
0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott. A Bercsényi 28-30 Kollégium szintmentori 
pozícióira a listán 4 fő, Heincz Dániel, Kovács Károly Lehel, Juhász Dávid és Ruszinkó 
Roland szerepelt, melyet a Képviselet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott, így 
a fennmaradó ötödik mentor személyére a Hallgatói Képviselet pótpályázat kihirdetését fogja 
kérvényezni a Kollégiumok Igazgatóságától. A Schönherz Zoltán Kollégium építész 
mentorának Mayer Tamást választotta a Képviselet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett. 

Senior Kör beszámoló 

Kristály Márton Senior Kör vezető elmondta, hogy a január 14-i Senior-búcsúest szervezése 
rendben zajlik. Jelezte, hogy az est kezdete előtt a Senior Kör tagjai számára gyűlést tart, 
melyen összegzi az elmúlt félévet. 

Kristály Márton elmondta, a seniorok beszámoltatása rendben lezajlott. Ezek alapján 
összegezte a beérkező véleményeket és írásos értékelő rendszert dolgoz ki a jövő féléves 
munka elősegítése és a közösségi ösztöndíj miatt.  

Gólyatanács beszámoló 

Hernády Gergely jelezte, az ülést követő héten Utánpótlás Bizottságot tart a Gólyatanács 
jövőjéről. 

Kristály Márton távozott. 

Öntevékeny köri beszámoló 

Patai Boglárka öntevékeny köri felelős ismertette a következő Öntevékeny köri pályázat 
tervezett hirdetményét és rámutatott a korábbi pályázatokhoz képest történt módosításokra. 



     
	  

	  

Ismertette az új háromfordulós, próbapályázatos rendszer sajátosságait. A Hallgatói 
Képviselet a hirdetményt 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

HSB-delegált beszámoló 

Komonyi Dániel HSB-delegált elmondta, a kari sportélet szereplői számára igényfelmérő és 
véleményező kérdőív kiküldését tervezi.  

Daku Dávid Nagy László kérdésére beszámolt a sportfejlesztésekkel és különböző sportolási 
lehetőségekből származó jövőbeli bevételek fejleményeiről. 

Erasmus beszámoló 

Komonyi Dániel Erasmus-felelős tájékoztatott, hogy január 18-án tájékoztató előadás lesz az 
érdeklődőknek.   

PR beszámoló 

Józsa Katalin PR-felelős elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet facebook-oldalán megjelenő 
bemutatkozó szövegek összegyűjtésével és korrektúrázásával foglalkozott.  

Józsa Katalin elmondta, továbbra is készíti a Hallgatói Képviselet eseményeivel kapcsolatos 
rövid összefoglalókat.  

Józsa Katalin beszámolt továbbá arról, hogy a Szponzori Bizottság tagjai kiküldték az első 
szponzorációs tevékenységre irányuló megkereső leveleket. A Graphisofttal jövőben is cél a 
kapcsolat fenntartása.  

Egyéb 

A Hallgatói képviselet alumni találkozója a tavaszi félévben kerül megrendezésre, melynek 
szervezését Daku Dávid vállalta. 

Balázs Anna és Patai Boglárka jelezték, hogy egyeztettek az Építész Szakkollégiummal 
kapcsolatban. Patai Boglárka kérni fogja a szervezet eddigi tevékenységeit ismertető 
beszámolót, valamint az Egyetemi Hallgatói Képviselet szakkollégiumi pályázata kapcsán 
előzetesen a pályázati anyagot. 

Balázs Anna elmondta, az idei Educatio Kiállítás január 21-23. között lesz, amely 
lebonyolításával kapcsolatban a képviselők segítségét kérte. A kiállítás kapcsolattartói 
posztjára a Képviselet részéről Suhajda Richárdot kérte fel. 
 

  



     
	  

	  

A következő rendes ülés időpontja 2016. január 25. (hétfő) 17.00, helye: BME K. épület III. 
emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája. 

Budapest, 2016. január 11. 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 
 Horváth Bálint Balázs Anna 

 Elnök 

Hat. Szám Előterjesztés Eredmény 

1/2016. 2015/16 tavasz félév Bercsényi 28-
30 Kollégium vezetőmentori 
pályázati lista 

12 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

2/2016. 2015/16 tavasz félév Bercsényi 28-
30 Kollégium mentori pályázati lista 

12 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

3/2016. 2015/16 tavasz félév Schönherz 
Zoltán Kollégium mentori pályázat 

12 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

4/2016. 2015/16 őszi félév Öntevékeny köri 
pályázat hirdetmény 

11 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

	  


