
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2011. november 7-án 19:00-kor tartott rendes üléséről 

 

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

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

Ádám, Takács Ákos Dávid, Vermes Boldizsár, Viola Krisztina 

Késett: Vajda Zoltán (4) 

Vendég: Hernády Gergely, Muhari Csilla, Ónody Zsófia 

 

Elnöki beszámoló 

Dávida Eszter elmondta, hogy Berecz Zsolttal Becker Gábor Dékán Úrnál járt az 

teljesítményindex alapú ösztöndíjosztással kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatban Dávida Eszter 

javasolta, hogy a HK fogalmazza meg azokat a javaslatokat, amelyeket a november 10-i Kari 

Tanulmányi Bizottság ülésen a delegáltak képviselhetnek. Emellett kérte Viola Krisztinát, hogy a 

Belső Juttatási Bizottság határozott javaslatokkal álljon elő a jelenlegi rendszer további 

alkalmazását illetően. Meghatározásra kell kerüljenek az elvek és javaslatok, amennyiben a HK 

szorzókat szeretne meghatározni az egyes tárgyak esetében. Hoffer Dávid ezzel kapcsolatban 

elmondta, hogy alapvetően elveket kellene meghatározni, mivel a teljesítményindex egy objektív 

mutató és emellett egyéb szorzók bevezetése torzíthat, de eredményezheti, hogy a hallgatók 

elsősorban építész tárgyakat végezzenek. Dávida Eszter elmondta, hogy a Dékán Úr is alapvetően 

ezeknek az anomáliáknak a kezelését kérte. 

Dávida Eszter kérte, hogy mindenki küldje el neki az éves célkitűzéseket a saját posztjávall 

kapcsolatban. A Kollégiumi Bizottságot és a Rendezvény Bizottságot külön kérte, hogy 

határozzák meg jövőbeni céljaikat. 

Dávida Eszter előterjesztette a hallgatói képviselők közösségi munkájának jutalmazását. Hoffer 

Dávid, Palatin-Speier Judit, Daku Dávid és Vermes Boldizsár javasolta ideiglenesen egyes 



 

 

pontozási elvek felfüggesztését. Az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett elfogadta. 

Dávida Eszter és Vermes Boldizsár javaslatot tett az ügyeleti beosztásra. 

Dávida Eszter kérte, hogy a november 7-i gazdaságis előadáson résztvevők 17.50-re érkezzenek a 

Baross Gábor Kollégium elé. 

Végül Dávida Eszter elmondta, hogy a kollégiumi házirend aláírása megtörtént. Hegedűs Zoltán 

ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy a házirendek a KO-tól származó információk szerint még 

nem érvényesek. 

 

EHK beszámoló 

Hoffer Dávid felhívta az új HK tagok figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségüknek november végéig tegyenek eleget. Ezt követően elmondta, hogy a Dr. Péceli 

Gábor rektor úr Tanszékvezetői Értekezletet hívott össze, ahol a tanszékvezetőket tájékoztatta az 

Intézmény Fejlesztési Tervről, illetve annak jövőbeni alakulásáról, valamint kérte, hogy minden 

tanszék javasoljon 1 kari és 1 nem kari személyt, akit alkalmasnak tartanak a rektori posztra. 

Emellett kérte a HÖK-öt, hogy ők is állítsanak jelölteket, melynek következtében Kovács András 

EHK elnök úr felkérte a kari HK-kat javaslattételre. 

A BME Portál a beszerzési stop miatt nem tud a megfelelő ütemben haladni, ezért várhatóan a 

leghamarabb csak a Egységes Szociális Rendszer működtetését biztosító modul, valamint egy 

egyszerűsített kollégiumi jelentkezést elősegítő modul kerül elkészítésre. 

Hoffer Dávid elmondta, hogy a KTH igazgató pályázatára 3 pályázat érkezett be, melyek között 

megtalálható Szabó Mihály, jelenlegi igazgató úr pályázata is. 

Hoffer Dávid ismertette a november 26-i HÖOK Vezetőképző és Közgyűlés finanszírozási 

konstrukciójának EHK által jóváhagyott verzióját, valamint elmondta, hogy az előző EHK ülésen 

elfogadásra került a Bécsi Ösztöndíj eredménye és kiírásra került a Sportösztöndíj. 

 

Oktatási Beszámoló 

Szabó Ádám ismertette, hogy tisztázódott a Szilárdságtan 1 és az Épületszerkezettan 2 zárthelyik 

időpontja, a Szilárdságtan zárthelyi marad az eredeti időpontban, az Épületszerkezettan zárthelyi 



 

 

időpontja pedig egy héttel korábbra kerül. Szabó Ádám elmondta, hogy november 7-én Belső 

Oktatási Bizottság ülést tart, ahol a szabadon választható tárgyakról, a komplex tárgyakról és az 

ösztöndíjosztásról lesz szó. Hoffer Dávid elmondta, hogy csütörtökön várhatóan nem tud részt 

venni a Kari Tanulmányi Bizottság ülésen. Dávida Eszter ez esetre Viola Krisztinát javasolta 

helyettesítésre. A Hallgatói Képviselet az előterjesztést 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

elfogadta. 

 

Juttatási beszámoló 

Viola Krisztina beszámolt arról, hogy november 8-án kifizetési listákat kell feltölteni, melynek 

tételeit ismertette. Elmondta, hogy november 8-án Külső Szociális Bizottsági ülés lesz. Elmondta, 

hogy várhatóan szerda este Belső Juttatási Bizottságot hív össze. 

 

Gazdasági beszámoló 

Palatin-Speier Judit november 10-én megbeszélést tart a HK gazdaságának jövőjéről, melyre 

várja az érdeklődőket. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy Dummel Dániel egyeztetett a Kollégiumok Osztállyal a 

Bercsényi Kollégium udvaráról, mellyel kapcsolatban további kérdések merültek fel a Kollégiumi 

Bizottság részéről. Hegedűs Zoltán továbbá azt is elmondta, hogy november 8-án egyeztet 

Kovács András EHK elnök úrral is a témában. 

Hegedűs Zoltán informálta a HK-t, hogy a Zöld Kör akciót indított a kollégiumi folyosók 

világításának csökkentésére, melyet a kollégium lakóinak harmada támogat. A kezdeményezés 

szerint leszedik a szobák ajtajai fölül a folyosói bevilágítókat takaró lapokat és függönyt 

szeretnének felszerelni helyettük. 

Hegedűs Zoltán ismertette, hogy egy hallgató levelet írt a Kollégiumok Osztálynak 

térítéscsökkentést kérve, amit Rémai Zsolt KO igazgató úr nem támogatott. 

Elmondta továbbá, hogy Egyed Mónika  kollégiumi mentor részt vett az előző öntevékenyköri 

gyűlésen, ahol megfelelő tájékoztatást kapott a mentori/kollégiumi ügyekkel kapcsolatban. 



 

 

Kommunikációs beszámoló: 

Berecz Zsolt elmondta, hogy az elmúlt héten egyeztetett Markovits Zita Kari Papír 

főszerkesztővel illetve tudatta a HK-val, hogy a következő Kari Papírban riportok és bemutatások 

lesznek az új Hallgatói Képviseletről. 

Elmondta, hogy a héten Média Bizottság ülést hív össze a HK információs csatornáinak 

kezeléséről és egyéb kommunikációs teendőkről. 

 

Közéleti beszámoló 

Daku Dávid elmondta, hogy szerdán 16:00-tól Rendezvény Bizottság ülést tart, és várhatóan a 

félév végéig szintén ezen időpontban tartja majd a bizottsági üléseket. Ismertette a Gödör 

hátralévő féléves ütemtervét. 

Elmondta, hogy a Gólyabál plakátok kikerültek. Szerdától a Gólyabál hetének keddjéig 10:00 és 

14:00 között folyamatos jegyárusítás lesz, többnyire a K. II. emeleti büfénél. Elmondta, hogy 

plakátok kerültek a tanszékekre is, valamint, hogy a meghívók is kiküldésre kerültek. 

Daku Dávid ismertette, hogy november 7-én végleges egyeztetésen vett részt a Magyar Kultúra 

Alapítvány Házában, ahol szó volt a végleges teremigényekről. 

A Gólyabállal kapcsolatban elmondta, hogy november 8-án 14:00-tól megbeszélés lesz a 

szervezőknek.  

Daku Dávid elmondta, hogy egyeztetett Némethi Balázzsal, és Janicsek Nórával a sítáborról, ahol 

előzetes befizetéssel olcsóbb a részvétel - ezt a HK irodában lehet megtenni. 

Vajda Zoltán ismertette az öntevékenyköri gyűlésen történteket. Ott Vajda Zoltán beszámolt az 

éves elképzeléseiről, és elmondta, hogy a következő időszakban minden körrel igyekszik 

egyeztetni. Elmondta, hogy három hét múlva újabb öntevékenyköri gyűlés összehívása várható. 

 

Egyebek: 

1.   Dióssy András elmondta, hogy elmúlt szerdán Gólyatanács ülést tartott, ahol 31 

gólyatanácsos vett részt. Az ülésen Hülber Attila tartott előadást a gólyatanácsosoknak 

a HK múltjáról. A következő ülés témája a jogszabályi háttér lesz, valamint a 

gólyatanácsosok alapvető informatikai ismereteket is szerezhetnek. 



 

 

2.   Takács Ákos időpontot egyeztetett Hartyáni Csengével (DSK), akivel a következő 

időszak lehetőségeiről beszélnek majd. Elmondta, hogy az Építész Klub előadást 

szeretett volna a Bercsényi Tornaterembe, melynek megvalósítása nem lehetséges, 

mivel későn jelezték. 

3.   Dávida Eszter elmondta, hogy Vermes Boldizsárral a ProjektPier rendszert tesztelték, 

amelynek célja a projektek és know-how-k együttes gyűjtése. 

4.   Ónody Zsófia kilátásba helyezte az iroda következő takarítását, melynek dátumát 

november 16-ban határozta meg. 

5.   Hoffer Dávid elmondta, hogy november 10-én „HK jövőkép” Bizottság ülést tart. 

Elmondta továbbá, hogy a következő HK ülésen a TVSZ és TJSZ szabályzatokból 

írnak majd tesztet a hallgatói képviselők, valamint kérte, hogy amennyiben valakinek 

kiegészítenivalója van a hetente felküldött emlékeztetőkhöz, az jelezze neki. 

6.   Dióssy András kérte, hogy minden referens és felelős nézze át, és ha szükségesnek 

látja, tegyen javaslatot a HK SZMSZ 1. sz. mellékletéhez. 

7.   Farkas Péter elmondta, hogy a Szalagtűző Szakestély a K201-ben lesz november 25-

én, csütörtökön. 

8.  Dávida Eszter és Vermes Boldizsár a módosított elvek szerint új előterjesztést tett a 

hallgatói képviselők jutalmazására. A Hallgatói Képviselet az előterjesztést 14 igen, 

0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

9.   Vermes Boldizsár kérte, hogy a Kollégiumi Bizottság és a Rendezvény Bizottság 

vezetői megfelelően rögzítsék a bizottsági tagok munkáját. 

10. Dávida Eszter kérte a HK tagjait, hogy következő vasárnap 19:30-kor a közös 

szabályzattanuláson vegyenek részt. 

 

Budapest, 2011. november 7. 

 

 

 Jegyzőkönyv-vezető: Ülésvezető: 

 Hoffer Dávid Dávida Eszter  

  Elnök 



 

 

 

Határozatok 

Előterjesztés Eredmény 

A hallgatói képviselők munka-értékelésében bi-

zonyos elvek felfüggesztése erre az időszakra 
14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

Viola Krisztina delegációja a KTB-be, amennyi-

ben Hoffer Dávid nem tud részt venni 
14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

A hallgatói képviselők közösségért végzett mun-

kájának jutalmazása 
14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 


