
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2011. október 24-én 20.00-kor tartott rendes üléséről 

 

Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Dióssy András, Farkas Péter, Hege-

dűs Zoltán, Hoffer Dávid, Kelemen Krisztina, Palatin-Speier Judit, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, 

Takács Ákos Dávid, Vajda Zoltán, Vermes Boldizsár, Viola Krisztina 

Vendég: Hernády Gergely, Muhari Csilla, Ónody Zsófia 

 

Elnöki beszámoló 

Dávida Eszter elmondta, hogy az előző Dékáni Tanácson szó volt a Szilárdságtan I. keresztfélév 

indításáról, melyen mind a kari vezetés, mind pedig a Hallgatói Képviselet dolgozik. Emellett 

megjegyezte, hogy téma volt továbbá a tanulmányi ösztöndíj osztási elveinek kérdése, illetve a 

tárgyakhoz tartozó szorzók. 

Dávida Eszter elmondta, hogy október 26-án fegyelmi tárgyaláson vesz részt egy kollégiumi fe-

gyelmi üggyel kapcsolatban. 

 

EHK beszámoló 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Nyílt Nappal kapcsolatban a Dékáni Hivatal részéről nem 

történt visszajelzés a Diákközpont felé. Ezt követően ismertette az idén is az EHK által megren-

dezendő „HK ZH”-val kapcsolatos tudnivalókat, melynek várható időpontja november 21. (hét-

fő), valamint elmondta,hogy előreláthatólag még ebben a félévben várható egy EHK-KHK hétvé-

ge a kari gazdasági ügyekkel kapcsolatosan.  

A kollégiumi ügyekkel kapcsolatban jelezte, hogy október 28-ig vihetőek fel további tételek a 

felújítási listákra, melyek alapvetően meghatározzák a következő év felújításait. 

Ezt követően Hoffer Dávid elmondta, hogy a október 26-án lesz egy egyeztetés a 27-i HÖOK 

demonstrációval kapcsolatban. 

 



 

 

Gazdasági beszámoló 

Palatin-Speier Judit elmondta, hogy a következő hónapban a kari gazdasági felelősök számára 

oktatásokat és ellenőrzéseket is szervez az EHK. Az oktatásokon minden kari hallgatói képviselő 

részt vehet, ezért Palatin-Speier Judit kérte a jelenlevők, hogy minél többen vegyenek részt.  

Elmondta továbbá, hogy megérkezett a részletes tájékoztatás a balatonlellei táborban történt kár-

okozásokról és a fizetendő összegről. 

Dávida Eszter kérte Palatin-Speier Juditot, hogy sürgesse meg a Szakmai Napok gazdasági el-

számolását. Palatin-Speier Judit elmondta, hogy a Szakmai Napok során történt teremfoglalásért 

18.000 Ft-ot köteles fizetni a HK az Üzemeltetési Osztálynak.  

 

Juttatási beszámoló 

A keddi nap folyamán Külső Szociális Bizottság ülés lesz. Vermes Boldizsár elmondta, hogy a 

teljesítmény-index újraszámítása várhatóan keddi napon lesz kész. Ezzel kapcsolatban szerdai 

napra kérte rendkívüli HK ülés összehívását az ösztöndíj újraosztással, a korrekció módjával és 

mértékével kapcsolatban. A kifizetési listákat szintén szerda estig kell feltölteni. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a pénteki napon 14.00-tól Kollégiumi Bizottság ülés lesz. Itt vár-

hatóan tisztázásra kerül, hogy a tisztújítást követően ki milyen területekkel/feladatokkal fog a jö-

vőben foglalkozni. Emellett a felújítási lista is felülvizsgálatra kerül majd. Ezzel kapcsolatban 

Vermes Boldizsár kérte Farkas Pétert, hogy tájékoztassa a KB-t a korábbi listán szereplő tételek-

ről, valamint hogy a KB egyeztessen a gondnokkal az esetleges plusz tételekről.  

Berecz Zsolt felvette, hogy a kollégiumi térítési díj összege még nem került kiírás és javasolta, 

hogy a Hallgatói Képviselet hívja fel a hallgatók figyelmét, hogy bármelyik pillanatban felkerül-

hetnek a tételek a Neptunra. 

 

Közéleti beszámoló 

Daku Dávid elmondta, hogy véglegesedett az Gólyabál előadók listája és a plakát. Gyurex, Lud-

milla, Ire Maffia SS, Jerry Lee Bohemian Betyárz, Magashegyi Underground lesznek a fellépők. 



 

 

A plakát és a video is hamarosan elkészül. Várhatóan ez az utolsó alkalom, hogy a Magyar Kultú-

ra Alapítvány Székházban tarthatja a Gólyabált a kar. Daku Dávid javasolta, hogy 2011 Ft legyen 

a Gólyajegy ára, valamint 2200 Ft a BME hallgatók számára, 2500 Ft a nem BME-s látogatók 

számára. A Hallgatói Képviselet a javaslatot 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

Dióssy András elmondta, hogy a Sítábor helyszínére két lehetőség van. Az egyik egy 6 napos 

francia sítábor maximálisan 100 fővel, a másik lehetőség egy 5 napos ausztriai sítábor minimáli-

san 20 fővel.  

Palatin-Speier Judit elmondta, hogy az öntevékeny köröknek október 21-ig kellett beküldeniük 

változtatási kérelmüket az eszközpályázattal kapcsolatban. Erről a Hallgatói Képviseletnek a jövő 

hét folyamán kell döntenie. 

Palatin-Speier Judit tájékoztatta a HK-t, hogy a B3 öntevékeny kör november 2-án szeretne nyit-

ni.  

Daku Dávid elmondta, hogy a 25-én Halloween buli lesz a Gödör Klubban, valamint hogy múlt 

héten egyeztetett a GTK képviselőivel és november 8-án Gödör Klubban és 10-én a Roller Klub-

ban közös bulikat fog rendezni a Gödör Klub és a Roller Klub. 

Daku Dávid elmondta, hogy a múlt hét folyamán egyeztetett Németh Ádámmal a jelenlegi MISZ 

Klubvezető személyével felmerült problémákkal kapcsolatban. Ezt követően megtörtént a prob-

lémák elrendezése. 

 

Egyebek: 

1. Vermes Boldizsár elmondta, hogy intézi a tisztújítás következtében szükséges frissítése-

ket. Vermes Boldizsár felajánlotta, hogy további ismertetőket tart az informatikai kultúra 

használatával kapcsolatban. 

2. Vermes Boldizsár kérte, hogy a HK új tagjai adjanak le vagyonnyilatkozot a Diákközpont-

ban.  

3. Dióssy András elmondta, hogy november 2-án elkezdődnek a Gólyatanács oktatások. 

Dávida Eszter elmondta, hogy szükséges tisztázni, hogy a Gólyatanács tagjaira milyen fe-

ladatok oszthatók ki. 

4. Szabó Ádám elmondta, hogy a DSK kifestette a Bercsényiben található testépítő termet. 



 

 

5. Takács Ákos elmondta, hogy 23-án este egyeztetés volt a HÖOK Demonstrációval kapcso-

latban. Szerdáig várják a javaslatokat az esemény népszerűsítésére. Szerdán további meg-

beszélés várható a koordinátorok számára. Továbbá kérte a HK tagjait, hogy terjesszék és 

segítsék a népszerűsítést, hogy minél többen részt vegyenek.  

6. Dávida Eszter elmondta, hogy az ügyeleti beosztás változni fog a közeljövőben. Vermes 

Boldizsár javasolta, hogy a beosztás véglegesítése előtt további egyeztetések történjenek. 

7. Farkas Péter javasolta, hogy a Bercsényi Kollégiumban található projektor kerüljön szerv-

ízeltetésre.  

8. Berecz Zsolt javasolta, hogy a jövőben legyenek továbbképzések kommunikáció és IT té-

makörben. Szeretne meghívni előadókat, hogy előadást tartsanak a kommunikációról. 

Hoffer Dávid emellett javasolta, hogy a HÖK háttérszervezeteinek vezetői is tartsanak 

előadást, hogy a Hallgatói Képviselet tagjai is képbe kerüljenek ezek működésével. 

9. Berecz Zsolt elmondta, hogy valahogy be kellene mutatni a Hallgatói Képviselet tagjait – 

esetleg valamilyen szórólapok formájában, hogy tudják a hallgatók milyen kérdésben ki-

hez kell fordulni.  

10. Daku Dávid elmondta, hogy október 25-én 17.00-kor Rendezvény Bizottság ülés lesz a 

HK irodában. 

11. Dióssy András kérte Palatin-Speier Juditot és Ónody Zsófiát, hogy a HK irodában a hall-

gatói fénymásolás rendjét gondolják át. 

12. Selmeczi Petra elmondta, hogy egyeztetett Fülöp Gyulával a Nyílt Nappal kapcsolatban. 

Szeretnének további installációkat a Nyílt Napra. Dávida Eszter javasolta, hogy keresse 

meg az építészettel foglalkozó öntevékeny köröket ezzel kapcsolatban. 

13. Hoffer Dávid kérte a Hallgatói Képviselet tagjait, hogy készüljenek és fejlesszék szabály-

zati ismereteiket a november 21-én tartandó, EHK által szervezett „HK ZH”-ra. 

14. Dávida Eszter elmondta, hogy a „HK ZH” előtt külön felkészítéseket tart a Hallgatói 

Képviselet a minél sikeresebb eredmény érdekében. Vermes Boldizsár javasolja, hogy a 

motiváció érdekében az első három helyezett díjazását 30000-20000-10000 Ft-ban állapít-

sa meg a Hallgatói Képviselet. A Hallgatói Képviselet a javaslatot 14 igen-0 nem-0 tar-

tózkodás arányban elfogadta. 



 

 

15. A héten Kari Oktatási és Idegennyelvű Oktatási Bizottság ülés lesz. Dióssy András jelete, 

hogy az Oktatási Bizottság csütörtöki ülésén nem tud részt venni, ezért helyette Farkas 

Péter vesz részt. A IDOB szerdai ülésén Vajda Zoltán helyett Daku Dávid vesz részt.  

 

Budapest, 2011. október 24. 

 

 Jegyzőkönyv-vezető: Ülésvezető: 

 Hoffer Dávid Dávida Eszter  

  Elnök 

 

Határozatok 

Előterjesztés Eredmény 

Gólyabál jegyek ára (Gólyajegy – 2011 Ft; 

BME-s 2200 Ft; egyéb: 2500 Ft) 
14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

„HK ZH”-n jól szereplő képviselők díjazása 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 


