
1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat 

 

 

 

A Hallgatói Képviselet díjainak ügyrendje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályba lép: 2019. január 16. napján 

 

 

 

Hatálybalépés napja:  

A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyezett szervezetszabályozó eszköz(ök) 

módosítások nyomon követéséhez: Szervezeti és Működési Szabályzat 6. számú melléklet - A 

Hallgatói Képviselet díjairól 

Felülvizsgálat:  

⇨ szakmai megfelelőség: Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

⇨ jogi megfelelőség: 

Felelős:  Horváth Bálint HK-elnök 

Kiadmányozó:  Horváth Bálint HK-elnök 

 

 



2 

 

1. § Általános rendelkezések 3 

2. § Hallgatói Képviselet díjai 3 
3. § Az oktatói díjak odaítélése 4 
4. § A hallgatói díjak odaítélése 5 
5. § A díjak átadása, archiválása 5 

6. § Záró rendelkezések 6 
  

 

  



3 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) 

Építészmérnöki Kar (továbbiakban: Kar) Kari Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: 

KHÖK) vezető testülete, a Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. Törvény (továbbiakban: Nftv.), az Egyetem Szervezeti és Működési 

Rendje (továbbiakban: BME SZMR), az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 

(továbbiakban: HÖK) Alapszabálya (továbbiakban: Alapszabály), valamint a KHÖK 

Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) alapján megalkotta az alábbi 

ügyrendet. 

1. §  

Általános rendelkezések 

(1) A HK a kiemelkedő oktatói, oktatásszervezési munka elismerése céljából a Kar oktatói 

számára pénzjutalommal nem járó díjakat adományozhat.  

(2) A HK a tanulmányok mellett tanúsított kiemelkedő szakmai, tudományos, valamint 

tartósan magas színvonalú közösségi tevékenység elismerése céljából a KHÖK tagjai 

számára pénzjutalommal nem járó díjakat adományozhat. 

(3) A díjak célja, hogy a HK a KHÖK tagjainak nevében elismerje a példaértékű oktatói és 

hallgatói tevékenységet.  

2. §  

A Hallgatói Képviselet díjai 

(1) A HK a Kar oktatói számára az alábbi díjakat alapítja (továbbiakban: oktatói díjak): 

a) Év oktatója díj: a tartósan magas színvonalú oktatói tevékenység elismeréseként 

az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése alapján  odaítélve; 

b) Év előadója díj: adott tanévben a kiemelkedő előadói tevékenység elismeréseként 

odaítélve; 

c) Év konzulense: adott tanévben a tervezési tárgyak oktatása során nyújtott 

kiemelkedő konzulensi tevékenység elismeréseként odaítélve; 

d) Év gyakorlatvezetője díj: adott tanévben a tantermi gyakorlatok során nyújtott 

kiemelkedő oktatói tevékenység elismeréseként odaítélve. 

(2) A HK a KHÖK tagjai számára az alábbi díjakat alapítja (továbbiakban: hallgatói díjak): 

a) Év hallgatója díj: a mintatanterven túlmutató kiemelkedő szakmai, tudományos, 

valamint tartósan magas színvonalú közösségi tevékenység elismeréseként 

odaítélve; 

b) TDK prezentációs különdíj: a Tudományos Diákköri Konferencia keretében a 

kiemelkedő előadói készséggel bemutatott pályamunkák elismeréseként odaítélve. 

3. §  

Az oktatói díjak odaítélése 

(1) A HK az oktatói díjakat évente a tavaszi félévben, az elmúlt egy éves tevékenység 

alapján ítéli oda, díjanként legfeljebb egy oktatónak. 

(2) Az egyes oktatói díjak csak azon oktatóknak adományozhatóak, akik az elmúlt három 

évben nem nyerték el az adott díjat. 

(3) Az Év oktatója díj odaítélése az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése rangsorban a 

díj átadását megelőző őszi és tavaszi félév kitöltéseinek összesítése alapján történik. 
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(4) Az Év előadója, Év konzulense és Év gyakorlatvezetője díjakat a HK az erre a célra a 

KHÖK tagjai számára meghirdetett elektronikus szavazás (továbbiakban: Év oktatói 

szavazás) eredménye alapján ítéli oda. 

(5) Az Év oktatói szavazáson a Karon adott tavaszi félévben és/vagy az azt megelőző őszi 

félévben nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók vehetnek 

részt.  

(6) Az Év oktatói szavazás során az Év konzulense díj odaítélése alapjául szolgáló tervezési 

és szakági konzultációs tevékenységnek az alábbi tantárgyak során nyújtott 

konzultációk minősülnek:  

a) Térkompozíció, 

b) Építészet alapjai, 

c) Lakóépülettervezés 2, 

d) Középülettervezés 2, 

e) Munkahelyek építészete 2, 

f) Városépítészet 2, 

g) Tanszéki tervezés 1 tantárgyak,  

h) Tanszéki tárgy 1 tantárgyak, 

i) Tanszéki tervezés 2 tantárgyak,  

j) Tanszéki tervezés 3 tantárgyak, 

k) Kiskomplex tantárgyak, 

l) Komplex 1 tantárgyak, 

m) Komplex 2 tantárgyak, 

n) az osztatlan, az MSc és a BSc képzés diplomatervezési tárgyai. 

(7) Az Év oktatói szavazáshoz a jelöltek listáját az illetékes tanszékekkel egyeztetve a HK 

állítja össze és teszi közzé a szavazás megkezdését megelőzően 5 nappal. Ebben az 

időszakban a KHÖK bármely tagja jelezheti, ha a közzétett listával kapcsolatos 

meglátása, észrevétele van. 

(8) Az Év oktatói szavazásról a HK az információs csatornáin keresztül tájékoztatja a 

hallgatókat. 

(9) Az Év oktatói szavazáson csak a feltüntetett személyekre lehet szavazni, díjanként 

legfeljebb egy személyre.  

(10) Az Év oktatói szavazást úgy kell meghirdetni, hogy annak meghirdetése és lezárása közt 

legalább 14 nap álljon rendelkezésre. 

(11) Az oktatói díjak odaítélése során szavazategyenlőség vagy pontegyenlőség esetén a 

díjazottról a HK titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt. 

4. §  

A hallgatói díjak odaítélése 

(1) A HK az Év hallgatója díjat évente, a tavaszi félévben, az elmúlt egy éves tevékenység 

alapján ítéli oda legalább egy, legfeljebb három hallgatónak. 

(2) Az Év hallgatója díj csak azoknak a KHÖK-tagoknak adományozható, akik a korábbi 

években nem voltak díjazottak. 

(3) Az Év hallgatója díj odaítélésére a KHÖK bármely tagja javaslatot tehet írásban a HK 

elnökének, a díjazott(ak) személyéről a HK dönt. A felterjesztés során figyelembe kell 

venni a 2. § (2) a) alpontban meghatározott szempontokat. 

(4) A TDK prezentációs különdíjat a Tudományos Diákköri Konferencia keretében bíráló 

zsűri értékelése alapján a HK az őszi félévben ítéli oda, mely díjjal szekciónként egy-

egy pályamunka előadója vagy előadói jutalmazhatók. 
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5. §  

A díjak átadása, archiválása 

(1) Az oktatói díjakat és az Év hallgatója díjat a HK elnöke adja át minden évben az ünnepi 

Kari Tanács alkalmával. Az odaítélés okainak kifejtésére a HK minden díjazottról 

méltatást készít. 

(2) A TDK prezentációs különdíjat a HK elnöke és a Kar TDK-felelőse közösen adja át 

minden évben a TDK-konferencia záróeseményén. 

(3) A díjazottak listáját, valamint az elhangzott méltatásokat a HK közzéteszi a honlapján. 

6. §  

Záró rendelkezések 

(4) Jelen Ügyrendet a HK ülésén egyszerű többséggel fogadja el, vagy módosítja. 

(5) Jelen Ügyrend az elfogadása napján lép hatályba, és ezáltal hatályát veszti a korábbi 

vonatkozó SZMSZ-melléklet.  

(6) Jelen Ügyrendben meghatározott szabályok betartatása, az elmarasztalások 

megállapítása és érvényesítése a mindenkori HK-elnök, illetve a HK-alelnök(ök) 

feladata. 

(7) Jelen Ügyrendben meghatározott határidők, szabályok érvényüket vesztik, amennyiben 

bármilyen, a jelen Ügyrendnél magasabb szinten álló szabályzat ilyen értelemben 

változik.  

Budapest, 2019. január 16. 

 Horváth Bálint 

 Elnök 

 Építészmérnöki Kar 

 Hallgatói Képviselet 


