
 

 
Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2018. 11. 05. 19:00-kor tartott rendes üléséről 

Jelen van (késett kimentéssel): Bielik Judit (20 p), Böröndy Júlia, Filep Richárd, Horváth 

Bálint, Koczkás Márk, Komonyi Dániel, Kulcsár Eszter, Macsek Kata, Nagy Boldizsár, 

Suhajda Richárd, Szabó Dániel (50 p), Török Lili, Varga Sarolta, Walton Mihály 

Kimentéssel hiányzik: - 

Vendég: Bárány Bella, Patai Boglárka, Péczeli Panna, Tóth-Könczey Péter, 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. Horváth Bálint előterjesztette a Kari Papír főszerkesztői pályázatát, amelyet Patai 

Boglárka adott le. A Képviselet 11 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 

főszerkesztő személyét. 

 

Patai Boglárka távozott. 

1.2. Horváth Bálint előterjesztette a Megfagyott Muzsikus főszerkesztői pályázatát, 

amelyet Győrfi Dániel adott le. A Képviselet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

elfogadta a főszerkesztő személyét. 

Bielik Judit megérkezett. 

Suhajda Richárd előadást tartott az Egyetemi Hallgatói Képviselet felépítéséről, aktuális 

projektjeiről és munkájáról. 

Szabó Dániel megérkezett. 

1.3. Horváth Bálint előterjesztette a kommunikációs felelős posztot, melyre Péczeli Panna 

és Tóth-Könczey Péter jelentkezett. A motivációjuk ismertetését követően a Képviselet 

megkérte a jelölteket, hogy a kérdésről jelenlétük nélkül is tárgyalhasson, így ők 

távoztak. Távollétük alatt a Képviselet szavazott. Péczeli Panna 11 igen, 0 nem és 3 

tartózkodás szavazatot, Tóth-Könczey Péter 1 igen, 3 nem és 10 tartózkodás 

szavazatot kapott, így a kommunikációs felelős posztot Péczeli Panna tölti be. 

Horváth Bálint visszahívta a jelölteket, majd tájékoztatta őket az eredményről. 

1.4. Horváth Bálint előterjesztette a működési felelős posztot, melyre Macsek Kata 
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jelentkezett.  A bemutatkozását követően a Képviselet megkérte, hogy a kérdésről 

jelenléte nélkül is tárgyalhasson, így távozott. Távolléte alatt a Képviselet szavazott. 13 

igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazatot kapott, így a működési felelős posztot 

Macsek Kata tölti be. 

1.5. Horváth Bálint előterjesztette Péczeli Pannát tanácskozási jogú taggá, amelyet a 

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

Macsek Kata visszajött. 

2. Elnöki beszámoló 

2.1. Horváth Bálint tájékoztatott, hogy a Kari Tanács elfogadta Alföldi György 

előterjesztését a kari jövő reformjáról. A Kari Hallgatói Képviselet által előterjesztett 

specializációválasztási eljárási rend módosítása végül lekerült a napirendről, így a 

november 28-án tartandó Kari Tanácson lesz újra aktuális.   

2.2. Horváth Bálint elmondta, hogy a holnapi nap folyamán (11. 06.) megbeszélésen fog 

részt venni az oktatási Dékánhelyettessel a specializációválasztási eljárási rend 

módosításáról. 

2.3. Horváth Bálint beszámolt, hogy ma délelőtt (11. 05.) Dékáni Tanácson vett részt, 

melynek témái a félév hátralévő részében a Tanácsok ütemezése és témái, a kari 

reform, vegyes bizottságok létrehozása azokra a problémákra, amelyek több tanszéket 

is érintenek, digitalizáció, gyakorlat orientált képzés, angol képzés és az oktatói 

teljesítmény mérésének kérdésköre.  

2.4. Horváth Bálint felvetette a Dékáni Tanácson, hogy a statikus jogosultsághoz szükséges 

ÉMK-s tárgyak kreditértékeit hagyják figyelmen kívül a mintatanterv kreditjei +10% 

számításánál, ezzel a különeljárási díj fizetése csökkenne, főként a szerkezeti 

specializáción tanuló hallgatóknál. 

2.5. Horváth Bálint beszámolt, hogy meghívta az Építész Gólyabálra a kari vezetést.  

2.6.  Horváth Bálint tájékoztatott, hogy folyamatban van a Tanszéki Tervezés 1 c. tárgy 

meghirdetése további tanszékek számára is. 

2.7. Horváth Bálint tájékoztatott, a Solar Decathlon hallgatói kezdeményezés jelenlegi 

pénzügyi helyzetéről. 

 

 

3. EHK beszámoló 

3.1. Suhajda Richárd emlékeztette a Képviselet tagjait, hogy átvehetik a beléptető 

kártyákat a holnapi nap folyamán a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságnál. 

3.2. Suhajda Richárd elmondta, hogy EHK-s Stratégiai Bizottságon vett részt, melynek 

témája a kari hallgatói képviseletek közötti csapatépítés időpontja és programja volt. 
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Jelenleg a tavaszi félév elejében állapodtak meg.  

3.3. Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy Schaf Lili lemondásával az Egyetemi Hallgatói 
Képviseletben Oroszki Norbert az új TTK-s delegált. 

4. Oktatási beszámoló 

4.1. Filep Richárd beszámolt, hogy Szilárdságtan 1 c. tantárgy első zárthelyi dolgozatával 

kapcsolatban sikertelenségi eljárás indult, a közeljövőben jegyzőkönyv készül róla. 

Hasonló probléma áll fenn Épületfizika c. tantárgyból is. 

4.2. Filep Richárd beszámolt, hogy a HK-honlap frissítéssel foglalkozott. 

4.3. Filep Richárd elmondta, hogy a Belső Oktatási Bizottságon kiadott feladatok 

átnézésével foglalkozott. 

 

5. Juttatási beszámoló 

5.1. Varga Sarolta tájékoztatott, hogy a Kari BME ösztöndíj pályázatot, a Hallgatók az 

oktatásért ösztöndíj pályázatot és a Közösségi ösztöndíj pályázatot kihirdette a 

kérdőívekkel együtt a 2018/19 őszi időszakra. 

5.2. Varga Sarolta elmondta, hogy egyeztetett Kulcsár Eszterrel és Szabó Dániellel, a 

Közösségi ösztöndíjjal kapcsolatban. 

5.3. Varga Sarolta elmondta, hogy közös gyűlést fog tartani Kulcsár Eszterrel a 

körvezetők számára a Közösségi ösztöndíjról a holnapi nap folyamán (11. 06.). 

5.4. Varga Sarolta elmondta, hogy Belső Juttatási Bizottságot fog tartani 11. 09-én 

(pénteken). 

6. Gazdasági beszámoló 

6.1. Koczkás Márk elmondta, hogy elküldte a kiadott feladatát az EHK részére, a 

továbbiakban ezek megvitatására Belső Gazdasági Bizottságot szeretne tartani. 

6.2. Koczkás Márk beszámolt, hogy egyeztetett Orbán Balázzsal a Gólyabál 

költségvetéséről és a tánctanár kifizetéséről. 

7. Kollégiumi beszámoló 

7.1. Böröndy Júlia emlékeztette a Hallgatói Képviselet tagjait, hogy nézzék át az általa 

beküldött három darab helyiség szabályzatot. 

7.2. Böröndy Júlia tájékoztatott, hogy Kuklis Tibor megkereste azzal a kéréssel, hogy 

kiállítást szeretnének tartani a kollégiumban a felmérő táborukról.  
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7.3. Bielik Judit egyeztetett a Decor Floorral a kollégium második emeleti 

lépcsőfordulójába érkező dekorációkról. 

8. Rendezvény Csoport-vezető beszámoló 

8.1. Walton Mihály beszámolt, hogy gyűlést fog tartani, melynek fő témái az új 4. sz. 

SZMSZ-melléklet javaslat Rendezvény Csoport működéséről szóló része, a csoport 

jövője és csapatépítések menete a következő időszakban. 

9. Hallgatói Csoport beszámoló 

9.1. Kulcsár Eszter beszámolt, hogy továbbította a körvezetők felé a Közösségi ösztöndíj 

pályázat menetének részleteit. 

9.2. Kulcsár Eszter beszámolt, hogy beszélgetett Puskás Leventével az Építész Klub 

jövőjéről. 

9.3. Kulcsár Eszter elmondta, hogy körvezetői gyűlést fog tartani a holnapi nap folyamán 

(11. 06.). 

9.4. Kulcsár Eszter tájékoztatott, hogy egyeztetett a Képkockával és a héten elkészülnek a 

HK-honlapra az aktuális képviselők képei. 

10. Senior Kör-vezető beszámoló 

10.1. Szabó Dániel beszámolt, hogy gyűlést tartott október 30-án (kedden). A gyűlés témái 

között szerepelt a senior pulóverek, Szkéné látogatás tankör szinten, illetve kérdőív 

kitöltése, melynek a kiértékelésével foglalkozott a későbbiekben. 

10.2. Szabó Dániel beszámolt, hogy Varga Saroltával való egyeztetés alapján várja a 

körtagoktól a beszámolókat.  

10.3. Szabó Dániel elmondta, hogy készül a szerdai (11. 07.) Gólyatanács gyűlésre, ahol a 

Senior Kört fogja bemutatni. 

10.4. Szabó Dániel elmondta, hogy a következő időszakban felkeresi az eddigi körvezetőket 

a Senior Kör története, és tapasztalatok átadása végett. 

10.5. Horváth Bálint megkérte Szabó Dánielt, hogy a Gólyabálra képeket, zenei archívumot 

állítson össze. 

11. Gólyatanács beszámoló 

11.1. Bielik Judit beszámolt, hogy szerdán (11. 07.) 20:00-tól Gólyatanács gyűlést fog 

tartani, a téma a Senior Kör lesz, erről már egyeztetett Szabó Dániellel.  

11.2. Bielik Judit elmondta, hogy a tegnapi nap (11. 04.) folyamán is több gólyával 

összegyűltek. 
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A következő rendes ülés időpontja 2018. 11. 12. (hétfő) 19:00, helye: BME K épület, III. 

emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája. 

 

 

 

Budapest, 2018. 10. 9. 

 

 

 

 Emlékeztetővezető:  Ülésvezető: 

 Macsek Kata Horváth Bálint 

 Elnök 

 

 

Hat. Szám Előterjesztés Eredmény 

166./2018. Ülés napirendjének elfogadása 12 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

167./2018. 
Kari Papír főszerkesztő:  

Patai Boglárka 
11 igen 0 nem 1 tartózkodás elfogadva 

168./2018 

Megfagyott Muzsikus 

főszerkesztő:  

Győrfi Dániel 

12 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

169./2018 
Kommunikációs felelős:  

Péczeli Panna 
11 igen 0 nem 3 tartózkodás elfogadva 
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170./2018. 

Működési felelős:  

Macsek Kata 

 

13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

171./2018. 
Tanácskozási jogú tag: 

Péczeli Panna 
13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 
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