Hallgatói Képviselet
HÖK
A BME Építészmérnöki Karának Hallgatói Önkormányzata a Kar valamennyi
beiratkozott hallgatójának érdekvédelmi szervezete. Ennek tagja minden aktív
jogviszonnyal rendelkező hallgató, képzési formától függetlenül.

Közvetlenül választott
testületek
Közvetlenül választottnak nevezzük azokat a testületeket, melyek a Hallgatói
Önkormányzat összes tagjának, azaz a hallgatók szavazatai alapján választanak meg.

Hallgatói Képviselet
A Hallgatói Képviselet (HK) a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) vezető testülete. A legtöbb
másik egyetemen magát ezt a csoportot hívják HÖK-nek. A HK-nak tagja lehet minden
a Karra beiratkozott, aktív státuszú hallgató. Feladatköre a Diákönkormányzatokéhoz
hasonló, ám annál sokkal összetettebb és nagyobb a felelőssége. A BME mind a 8 Kara
külön kari Hallgatói Képviselettel rendelkezik. A választásokra az építész karon minden
tanév őszi félévében, legkésőbb október végéig kerül sor.
A HK-nak összesen 14 választott tagja van, ebből 13 képviselő és 1 elnök. Az aktuális
képviselőket és elérhetőségeiket megtalálhatjátok a HK honlapján.
A HK hivatása a kari hallgatók oktatással, szakmával, kultúrával, közösségépítéssel és
kikapcsolódással kapcsolatos tevékenységének összehangolása. A különböző érdekek
ütköztetése és ezáltal a hallgatók számára lehető legkedvezőbb tanulási és kulturális
feltételek megteremtése az Egyetem keretei között.
A HK törvények által előírt kötelezettségein (oktatás kontrollja, kollégiumi férőhely
osztása, ösztöndíj osztása, stb.) túl részt vesz a Kar életének szervezésében. Elsődleges
feladata az oktatás minőségének és korrektségének fenntartása, javítása. Munkájával
elősegíti az oktatás hallgatók számára legkedvezőbb megvalósulását, a tanszékek
között a számonkérések időpontjáról történő egyeztetéstől kezdve a Kar hosszú távú
oktatási stratégiájának fejlesztéséig. Nagy részben végzi a hallgatói juttatásokra
(ösztöndíjak) kiírt pályázatok elbírálását és intézkedik ezen döntések végrehajtásáról.
Rendezvényeket szervez, mind szakmai, mind kulturális téren. Koordinálja a hallgatói
önkormányzat gazdálkodását, összehangolja az öntevékeny körök működését,
szponzorokat és támogató partnereket keres a hallgatók támogatására, stb.
A HK belső munkájának különböző kari specifikus területeire felelősöket (öntevékeny
körök, rendezvények, szakmai közélet, stb.) és egyetemi szinten is jelenlévő feladatok
esetén (oktatás, juttatás, kollégium, gazdaság) referenseket nevez ki. A munka nagy
része bizottságokon történik, ezen belül vannak állandó (pl.: oktatási, kollégiumi) és eseti
(pl.: véleményező) bizottságok. A HK szorgalmi időszakban heti, míg vizsgaidőszakban
legalább kétheti rendszerességgel tart üléseket. A HK jogai és kötelezettségei alapján
részt vesz az egyetemi hallgatói szervezetek és a Kar mindennapi munkájában. Tagokat
delegál az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe (EHK), annak külső bizottságaiba (az EHK a
kari HK-k egyetemi szintű megfelelője.) A HK továbbá részt vesz a Kari Tanács (KT) és
annak állandó, valamint eseti bizottságainak munkájában. A HK érdekeit a Kar Dékáni
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Tanácsán a mindenkori HK elnök képviseli, aki tagja a kari vezetésnek, továbbá
összekötőkön keresztül közvetlenül kapcsolatot tart a kari oktatási egységekkel.
Az építész HK irodája a BME K épület harmadik emeletén található, ahol a HK-sok
ügyeletet tartanak tanítási időszakban minden hétköznap, hétfőtől csütörtökig
10:00-14:00 között, pénteken pedig 10:00-12:00 között, amikor a hallgatók személyesen
fordulhatnak a képviselőkhöz kérdéseikkel.
Hallgatói Szociális Bizottság
A Kar választott testülete a Hallgatói Szociális Bizottság (HSZB), melynek tagjai évente
vagy félévente kerülnek megválasztásra. A HSZB részt vesz a szociális ösztöndíj
pályázatok elbírálásában, így a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok elbírálásában
és a kollégiumi férőhelypályázathoz szükséges szociális pályázatok elbírálásában is. A
HSZB 14 fős, elnöke a HK mindenkori szociális referense.

Nem választott testületek
Nem választottnak nevezzük azokat a testületeket, melyek tagjainak kiválasztásához
nem szükséges szavazás, mindenki a jelentkezését követően a szervezet tagjává válik. E
nem választott szervezeteknek minden esetben a HK illetékes referense vagy felelőse a
mindenkori elnöke.
Hallgatói Gazdasági Bizottság
(HGB)
A HGB elsősorban a kari rendezvényekre keres külső cégeket, támogatókat, a
programok minél színvonalasabb megszervezése céljából. Tagjai külsős, nem HK-s
hallgatók, akik pályázat útján jelentkeznek a Bizottságba, működéséért pedig a HK
mindenkori Hallgatói Gazdasági Bizottság vezetője felel.
Gólyatanács
A Gólyatanács az elsőévesek számára szervezett közéleti csoport. Korábban kifejezetten
a HK utánpótlás-nevelése volt a célja, mára a kari közélet iránt aktívan érdeklődő
elsőévesek jelentkeznek, és ismerik meg azt jobban, így később könnyen válnak
tagjaivá. Elnöke a Gólyatanács elnök, a HK egyik tagja.
Senior kör
A Senior kör egy testület, melynek célja az elsős hallgatók beintegrálása az egyetemi
életbe. Ez magába foglalja az ifjú építészek tanulmányi életének felügyeletét, segítését,
illetve a közösségi életbe való beilleszkedését. Nagyon fontos, hogy mindenki számára
megfelelően kezdődjön meg karrierje az egyetemen, mivel ez egy teljesen más világ a
gimnáziumhoz képest. Fontos, hogy legyenek olyan emberek, akikhez elsősként
bizalommal tudtok fordulni. Ők lesznek egy éven keresztül a seniorjaitok. A kör tagjai
laza, de elsősorban nyitott és segítőkész emberek, akik megfelelő rálátással
rendelkeznek az összes olyan problémával kapcsolatban, amely felmerülhet egy elsős
életében. Vezetője a Senior Kör vezető, a HK tagja.
Rendezvény Csoport
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A Rendezvény Csoport a kari közélet legfrissebb, 2017-ben alakított csoportja. Tagjai a
nagy kari rendezvények szervezői és lebonyolítói. Az RCS tagjai közül kerülnek ki a
nagyobb rendezvények vagy programsorozatok főszervezői, akik a többiek munkáját
koordinálják. A tagok eközben előzetes szervezési és helyszíni lebonyolító, rendezési
feladatokkal működnek közre. Vezetője a HK Rendezvényfelelőse.
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