Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2018. 01. 22. 19:00-kor tartott rendes üléséről

Jelen van (késett kimentéssel): Bielik Judit, Bönde Tamás, Dóka Antal, Filep Richárd,
Horváth Bálint, Komonyi Dániel, Kulcsár Eszter, László Péter, Patai Boglárka, Pénzes Laura,
Suhajda Richárd (38 p), Török Lili, Vidák Miklós (38 p)
Kimentéssel hiányzik: Vendég: Böröndy Júlia, Gulyás Eszter, Janecskó Evelin, Szabó Dániel, Varga Sarolta
A Hallgatói Képviselet jelenlevő tagjai nyilatkoznak, hogy képviselői és tisztségviselői
mandátumuk érvényes, kizáró ok az ülés időpontjában nem áll fent.

1. Napirend előtti felszólalások
1.1. Horváth Bálint tájékoztatott, hogy a 2018-as Építész Kari Napok főszervezői
pályázatára Janecskó Evelin jelentkezett. Ezt követően a pályázó ismertette
elképzeléseit a rendezvény megszervezéséről és motivációját. Horváth Bálint ezután
előterjesztette Janecskó Evelint az Építész Kari Napok főszervezőjének, akit a
Képviselet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett főszervezőnek választott.
Janecskó Evelin távozott.
2. Elnöki beszámoló
2.1. Horváth Bálint tájékoztatott, hogy Vereczky Áron korábbi álláspontját megerősítve
jelezte, hogy nem kíván élni a póttagsággal, ezáltal Purev-Ochir Ori-Ujin lemondását
követően a következő póttag, Szabó Dániel képviselői mandátumot szerzett.
Hasonlóképpen Czékus Fülöp is jelezte, hogy a továbbiakban nem kíván élni
póttagságával.
2.2. Horváth Bálint tájékoztatott az új BSc képzésre való átjelentkezéssel kapcsolatos
fejleményekről.
2.3. Horváth Bálint elmondta, hogy elkezdődik a felkészülés a Hallgatói Képviselet
zárthelyi dolgozatára.
2.4. Horváth Bálint tájékoztatta a Képviseletet a tantervreformhoz kapcsolódó hallgatói
fórumok tematikájáról. A dékánválasztásról szóló tájékoztató alkalom tervezetten az
első oktatási héten lesz megtartva.
2.5. Horváth Bálint elmondta, hogy a mai napon (01. 22.) a kari szabálytalanságokat
vizsgáló bizottságon vett részt, majd beszámolt a bizottságon történtekről.

Suhajda Richárd és Vidák Miklós megérkezett.
2.6. Horváth Bálint tájékoztatott, hogy 01. 24-én (szerdán) Kari Tanács lesz, melynek főbb
napirendi pontjai a 7 féléves BSc képzés, valamint az osztatlan képzés
Diplomaszabályzatának módosítása, az előtanulmányi rendek módosítása és az
Építészmérnöki Kar Felvételi Szabályzata lesznek.
2.7. Horváth Bálint beszámolt, hogy a Tanácsadó Testület az elkövetkező félévben egy
tudásátadó beszélgetéssorozat megvalósítását tervezi.
2.8. Horváth Bálint a Képviselet figyelmébe ajánlotta az Egyetemünk rendszere című
,,HÖK tantárgyat”, amely a tavaszi félévtől indul.
3. EHK beszámoló
3.1. Suhajda Richárd beszámolt, hogy egyeztetések történtek a Műegyetemi Hallgatói
Kft.-vel az üzemeltetési szerződésekről, valamint a kollégiumi konditermekkel
kapcsolatos féléves tervekről.
3.2. Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy Huba Bencét nevezték ki az Egyetem új műszaki
kancellárhelyettesének.
3.3. Suhajda Richárd beszámolt, hogy 02. 16-án (pénteken) kerül megrendezésre a BME
Farsang nevű rendezvény.
3.4. Vidák Miklós tájékoztatott, hogy elfogadásra kerültek az öntevékeny körök,
versenycsapatok, valamint szakkollégiumok gazdasági beszámolói.
3.5. Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy az EHK által elfogadásra került a Hallgatói
Önkormányzat Alapszabályának módosítása, amelyet továbbküldtek jogi
véleményezésre.
3.6. Suhajda Richárd elmondta, hogy egyeztetések folynak a Hallgatói Képviseletek
zárthelyi dolgozatára felkészítő előadások ütemezéséről.
3.7. Vidák Miklós tájékoztatott, hogy kiírásra került a HÖOK Budapesti Régió Szövetség
tisztújítása.
4. Oktatási beszámoló
4.1. Filep Richárd beszámolt, hogy 01. 18-án (csütörtökön) Kari Oktatási Bizottságon vett
részt, melynek témái az osztatlan képzés Diplomatervezés tárgyának vázlattervi
követelményei voltak.
4.2. Filep Richárd beszámolt az új BSc képzés előtanulmányi rendjének Neptunban való
rögzítésével kapcsolatos egyeztetésekről.
4.3. Filep Richárd tájékozatott, hogy 01. 23-án (kedden) Belső Oktatási Bizottságot fog
tartani, melyen Gulyás Eszter, korábbi oktatási referens is jelen lesz. A bizottsági ülés
témái többek között a Képviselet honlapjának oktatás témájú tartalma, valamint az

osztatlan képzés Diplomatervezés tárgyának vázlattervi követelményeire tett javaslat
lesznek.
4.4. Filep Richárd beszámolt, hogy jelenleg a tavaszi féléves teljesítményértékelési terv
elkészítésével foglalkozik.
4.5. Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori
Tanács elfogadta a Kar egyetemi tanári kinevezéseit.
5. Juttatási beszámoló
5.1. Török Lili beszámolt, hogy a Kollégiumi Szociális Bizottság bírálói vizsgái rendben
lezajlottak.
5.2. Török Lili tájékoztatott, hogy előbírálásra kerültek a kollégiumi felvételi eljárásba
beszámíttatni kívánt szociális pályázatok.
5.3. Török Lili beszámolt, hogy a pályázati kiírásokkal kapcsolatos megbeszélésen vett
részt.
5.4. Török Lili beszámolt, hogy elkészült a közösségi pontok összesítésével a kollégiumi
felvételi eljáráshoz.
5.5. Török Lili elmondta, hogy jelenleg a szociális alapú pályázatokhoz használható
Kisokos összeállításával és a kollégiumi felvételi pontszámokkal kapcsolatos
kimutatás elkészítésével foglalkozik.
6. Gazdasági beszámoló
6.1. Pénzes Laura beszámolt, hogy 01. 17-én (szerdán) Hallgatói Gazdasági Bizottságot
tartott, melyen a következő féléves feladatokról volt szó.
6.2. Pénzes Laura tájékoztatott, hogy 01. 23-án (kedden) Belső Gazdasági Bizottságot fog
tartani, melynek témái a hallgatói csoportok eszközbeszerzési pályázata, valamint a
Képviselet hallgatói fórumokra vonatkozó PR tevékenységei lesznek.
7. Kollégiumi beszámoló
7.1. Bielik Judit beszámolt, hogy meghatározásra kerültek az egyes kollégiumok karok
közötti férőhelyszámai.
7.2. Bielik Judit előterjesztette a 2017/18-as tanév tavaszi félévében az ingyenes
vendégéjszakákra vonatkozó javaslatát a Bercsényi 28-30 Kollégiumban, amelyet a
Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.
7.3. Bielik Judit tájékoztatott, hogy 11. 23-án (kedden) a vonalhúzó rendszer kezeléséről
szóló oktatáson fog részt venni.
7.4. Bielik Judit elmondta, hogy az elkövetkező időben véglegesíteni fogja a Kollégiumi
Egységes Felvételi és Információs Rendszer használatához tartozó how-to-t.

7.5. Bielik Judit tájékoztatott, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban kártyaellenőrzést
végez.
8. Közéleti beszámoló
8.1. Dóka Antal tájékoztatott, hogy lezárult a Rendezvény Csoportba való jelentkezés.
8.2. Dóka Antal tájékoztatott, hogy 02. 03-án (szombaton) Rendezvény Csoport gyűlést fog
tartani, melynek vendége Sarkady Péter lesz.
8.3. Dóka Antal elmondta, hogy az elkövetkező időszakban a 2018-as X1,2 főszervezői
pályázat hirdetményének megírásával, illetve egy féléves összesítő rendezvénynaptár
elkészítésével tervez foglalkozni.
9. Senior Kör beszámoló
9.1. László Péter beszámolt a 01. 12-én (pénteken) megrendezett Senior Kör évzáró
eseményével kapcsolatos észrevételeiről.
9.2. László Péter elmondta, hogy jelenleg a Senior Kör felvételi pályázat hirdetményének
megírásával foglalkozik.
10. Gólyatanács beszámoló
10.1. Komonyi Dániel elmondta, hogy jelenleg a Gólyatanács tagjaival tart személyes
beszélgetéseket.
10.2. Komonyi Dániel beszámolt, hogy a mai napon (01. 22.) Utánpótlás Bizottságot tartott
a Gólyatanács tavaszi féléves eseményeinek ütemezéséről.
10.3. Komonyi Dániel tájékoztatott, hogy előreláthatólag 02. 04-én (vasárnap) Gólyatanács
gyűlést fog tartani.
11. Kommunikációs beszámoló
11.1. Patai Boglárka beszámolt, hogy egyeztetett Balog Ákossal, a Megfagyott Muzsikus
főszerkesztőjével a lap megjelenéséről.
11.2. Patai Boglárka elmondta, hogy jelenleg az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése
kérdőív, illetve az új BSc képzésre való átjelentkezési lehetőség hirdetésével
foglalkozik.
11.3. Patai Boglárka beszámolt a múlt héten megrendezésre került Educatio Nemzetközi
Oktatási Szakkiállítással kapcsolatos észrevételeiről.
12. Egyéb
12.1. Szabó Dániel tájékoztatott, hogy az elmúlt hét folyamán lezajlottak az Erasmus +
ösztöndíj pályázat tájékoztató előadásai.

A következő rendes ülés időpontja 2018. 01. 29. (hétfő) 19:00, helye: BME K épület, III.
emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája.

Budapest, 2018. 01. 22.

Hat. Szám

Emlékeztetővezető:

Ülésvezető:
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Horváth Bálint
Elnök

Előterjesztés

Eredmény

10./2018.

2018-as Építész Kari Napok
főszervezője: Janecskó Evelin

11 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

11./2018.

2017/18-as tanév tavaszi
félévében ingyenes
vendégéjszakákra vonatkozó
javaslat a Bercsényi 28-30
Kollégiumban

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

