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Elnöki beszámoló 

Dávida Eszter a HK által szervezett nyári táborok időpontjával kezdte beszámolóját. Elmondta, 

hogy szükséges kitűzni a kari HK tábor, valamint a gólyatábor időpontját a Balatonlellei tábor 

nyári beosztásához. Elmondása szerint az EHK tábor július utolsó hetében lesz, így a kari HK 

tábor időpontja augusztus 3-tól 8-ig lenne, a gólyatábor pedig augusztus 16. és 22. között zajlana. 

Ezt követően elmondta, hogy az elmúlt héten Dékáni Tanácson vett részt. Ott szó volt arról, hogy 

a kari vezetés docensi pályázatoknál szeretne újabb kritériumokat meghatározni oktatási 

tapasztalat szempontjából.  Szó volt továbbá arról, hogy a tanszékvezetői pályázatokat január 

15-ig kell beadni, és ez ebben az évben meglehetősen sok, nyolc tanszéket is érint. Elmondta, 

hogy a Solar Decathlon pályázat és annak szponzorszerzési nehézségei is szóba kerültek az 

egyeztetésen. 

A MSc indításáról azt mondta, hogy az urbanista-építész mesterszakra 18, az ingatlanfejlesztő-

építész mesterszakra 13 jelentkező van, viszont a kettő között 6 fő az átfedés. Az 

Építéskivitelezési Tanszék úgy döntött, hogy nem indítja saját mesterszakját, így az Urbanisztika 

Tanszék mesterszakjának indítására van még esély.  

A Dékáni Tanácson beszéltek továbbá a különeljárási díjak kirovásáról, melyek várhatóan csak 

január végén jelennek meg a Neptunban, hogy a hallgatók tudjanak mind vizsgát, mind tárgyat 

felvenni. 



 

 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy a héten HK Elnöki Értekezleten vesz majd részt, 

valamint, hogy egyeztetett Varga Tamás DLA oktatási dékánhelyettessel a hallgatói kérvények 

elbírálásával kapcsolatban. Továbbá elmondta, hogy folyamatos kapcsolatban van Török 

Adriennel (KTH), hogy mindig naprakészen folyjon a kérvények elbírálása. 

 

EHK beszámoló 

Vermes Boldizsár kérte, hogy olyan rendezvényekkel kapcsolatban, amelyek hamarosan 

megrendezésre kerülnek, minél előbb kösse meg a HK a szerződéseket.  

Ezt követően elmondta, hogy HÖK háttérszervezetei által biztosított, un. „egykapus szolgáltatói 

iroda” január 1-től működni fog, ezzel kapcsolatban már személyzeti átcsoportosítások történtek. 

Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy az EFOTT 2012 civil részt teljes egészében a BME 

rendezi, így ehhez várhatóan szükség lesz a karok részvételére, ötleteire, segítségére is.  

A Demján Sándor ösztöndíjakkal kapcsolatban tájékoztatott, hogy azok kiutalása december 15-én 

lesz esedékes. Továbbá felhívta a figyelmet, hogy a kollégiumi mentori pályázatok leadásának 

határideje január 6-a. 

Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, a felsőoktatásban történő változásokkal párhuzamosan 

csökkenő hallgatói létszámok várható alakulásáról. Elmondta, hogy a jelenlegi rendszer várhatóan 

úgy változik majd, hogy a jelenleg évente felvett kb. ötvenezer államilag támogatott hallgató 

helyett a következő évtől már csak 30000 olyan hallgató lesz, akiket az államilag támogatottal 

megegyező, állami ösztöndíjas helyre, valamint 15000, akit un. állami részösztöndíjas helyre 

vesznek fel az egyetemek. Elmondta, hogy a műszaki/informatikai területen a csökkenés 

hozzávetőlegesen 42%-os az állami ösztöndíjasok tekintetében, viszont biztosan nem lehet tudni, 

hogy oszlik majd meg ez az egyes intézmények között. Tudatta továbbá, hogy a kormányzati 

előterjesztés szerint a műszaki képzések osztatlan keretszáma a tavalyihoz képest a többivel 

ellentétben nem csökkent, így nagy valószínűséggel a jövő évben is hasonló számú állami 

ösztöndíjas hallgatót vehet fel az ÉPK állami ösztöndíjas osztatlan képzésre.  

 



 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám beszámolt a kedden megtartott szakirány-választással kapcsolatos beszélgetésről. 

Dávida Eszter elmondta, hogy az összes tanszékvezető jelen volt és Szabó Ádám írt egy 

összefoglalót a felmerült kérdésekről. Sokan érdeklődtek azután, hogy milyen lehetőségei vannak 

a BSc-s kimenetet választó hallgatóknak. 

Szabó Ádám elmondta, hogy Belső Oktatási Bizottságot tartott az előző héten, ahol szó volt a 

Komplex tárgyak felvételi rendszeréről, a teljesítményindex alapú ösztöndíjról, valamint egyéb, a 

mintatantervvel kapcsolatos problémákról, melyekről később Dobszay Gergely OB elnök úrral is 

néhány hallgatói képviselővel együtt egyeztetett. A HK javasolta, hogy legyen egységes határidő 

a Komplex jelentkezésre. Szabó Ádám elmondása szerint a mintatantervvel kapcsolatos 

problémákról pedig több ponton egyetértettek.  

Szabó Ádám elmondta, hogy sikerült elintézni a Hoffer Dávid által egy héttel korábban felvetett 

Acél/fa tartók valamint az Épületszerkezettan 6 pótzárthelyik ütközésének feloldását.  

Dávida Eszter kérte, hogy a BOB tovább foglalkozzon a mintatantervvel kapcsolatos problémák 

gyűjtésével. 

 

Juttatási beszámoló 

Viola Krisztina tájékoztatta a HK-t, hogy a Demján Sándor ösztöndíj eredmények véglegesítésre 

kerültek, így várhatóan kifizetésre kerülnek a december 15-i kifizetéssel.  

Viola Krisztina egyeztetett Szabó Ádámmal a teljesítményindex alapú ösztöndíjakról.  

 

Gazdasági beszámoló 

Palatin-Speier Judit bemutatta a B3 kör gazdasági beszámolóját, emellett elégedettségét fejezte 

ki a kör működésével és elszámolásaival kapcsolatban. 

Elmondta továbbá, hogy az öntevékeny körök folyamatosan hozzák a számlákat, valamint 

tájékoztatott, hogy a testépítő terem új berendezései közül a nem működő bicikli még nem került 

megjavításra, mert a szállítása körülményes. 

 



 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hegedűs Zoltán beszámolt az aktuális kollégiumi ügyekről. Elmondta, hogy a lift még mindig 

nem működik, ezért a Kollégiumok Osztály ismét meg kell keresse a Karbantartási Osztályt a 

javítás eszközölése érdekében. Amennyiben ezzel sem oldódik meg a probléma, akkor Dávida 

Eszter várhatóan levelet fog írni a főigazgató asszonynak. 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a férfi mosdók javítását követően használhatatlan állapotban 

hagyták ott a mosdókat a Struktor Kft. munkatársai, így pl. a szeméremfalak sem kerültek vissza 

a helyükre. 

Tájékoztatta továbbá a HK-t, hogy főigazgatói körlevél került kiadásra a dohányzással 

kapcsolatban, mely szerint tilos a dohányzás az egyetem területén, kivéve a kollégiumokban, 

tehát a dohányzó a Bercsényi 28-30 Kollégiumban elméletileg működhet tovább. Eszerint a 

Gödör Klubban sem lehet várhatóan dohányozni, mivel a körlevél szerint csak zárt, szellőzéssel 

ellátott helyiségben van lehetőség dohányzó kijelölésére. 

Elmondta, hogy az elmúlt héten Farkas Péterrel részt vett a Külső Kollégiumi Bizottságon, ahol 

a BME Hallgatói Portállal kapcsolatos egyeztetés volt, mivel a kollégiumi jelentkezés is ezen 

keresztül fog zajlani. 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a MISZ Nonprofit Kft. a kollégiumok hallgatóit karácsonyi sörrel 

lepi meg. 

Ezt követően ismertette a Kollégiumi Bizottság álláspontját a HK-s fegyelmi felelősökkel 

kapcsolatban, miszerint a KB szeretné, hogy legyen HK-s fegyelmi felelős, viszont csak azon 

HK-sok esetében, akik egyben kollégisták is. 

Dávida Eszter előterjesztette Viola Krisztina és Kelemen Krisztina fegyelmi felelősi jogosultágát. 

A Hallgatói Képviselet 10 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett Kelemen Krisztinának, 9 igen, 

3 nem, 2 tartózkodás mellett Viola Krisztinának fegyelmi felelősi jogosultságot szavazott 

meg. 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy hallgatók felől felmerült, hogy jogos-e félév közben változtatni a 

kollégiumi házirenden. Ezzel kapcsolatban Hegedűs Zoltán egyeztetett Fekete Dórával, aki a Jogi 

Csoporthoz fordul állásfoglalásért. 



 

 

Palatin-Speier Judit kérte, hogy a héten a HK kezdeményezze a kollégiumi éjszakai bennalvásért 

kirótt díjak felfüggesztését a házirendnek megfelelően. 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a testépítő terem használata a félév további részében úgy 

történik, hogy mindenkinek le kell adni a személyi igazolványát a portán. A DSK részről 24 

óránként ellenőrzés lesz a testépítő teremben, hogy a gépek állaga rendben van-e, illetve a benn 

tartózkodó leadta-e az igazolványát. Ennek hirdetése is meg fog történni. A vizsgaidőszak során a 

DSK véglegesíti a következő féléves működési rendet. 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a kollégiumi mentori pályázat kiírásra került, így a KB-nak majd 

meg kell határoznia, hogy mi alapján és kiket szeretne alkalmazni, mint kollégiumi mentor. 

Farkas Péter elmondta, hogy az előző ülésen javaslatkén felmerült, hogy a kollégiumi férőhely 

pályázat pontozási rendszerébe ne kerüljenek figyelembe vételre a kollégiumi fegyelmi 

büntetések. A HK ezt követően megtekintette a kollégiumi férőhely pályázat kiírásának 

tervezetét. Palatin-Speier Judit érdeklődött, hogy a HK nem akarja-e alkalmazni a 

teljesítményindexet a kollégiumi felvételi esetében is. A felmerült vélemények alapján továbbra is 

marad az ösztöndíjindex, mint a tanulmányi eredmény figyelembe vételének alapjául szolgáló 

eredmény. 

Dávida Eszter előterjesztette a kollégiumi férőhely pályázat kiírását. Az előterjesztést a 

Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

Közéleti beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy elmúlt héten lezajlott az Öntevékeny köri Állófogadás, ahol sokan 

részt vettek, és a visszajelzések is pozitívak voltak. A Rendezvény Bizottság ülésén is téma volt, 

és várhatóan a következő félévben is megrendezésre kerülhet majd. 

Elmondta, hogy a közösségi ösztöndíj pályázat kiírása hamarosan elkészül, így a következő héten 

a HK elméletileg el tudja majd fogadni azt. 

Daku Dávid beszámolt az elmúlt héten tartott RB ülésről, ahol az Inventorok kör következő évi 

rendezvényeiről, valamint a félév kezdetének eseményeiről volt szó (Jegesest, Nyitó Gödör), 

mely témákat az eheti RB-n folytatni fogják. 



 

 

Daku Dávid elmondta, hogy a Jegesest szervezése nem zajlik zökkenőmentesen, viszont már 5 

kar szervezné együtt a rendezvényt, ezért további egyeztetésekre lesz szükség. 

Beszámolt a december 12-én a Gödör Klubban lezajlott standról, és elmondta, hogy a MISZ 

Nonprofit Kft. felől pedig megérkezett a félév elszámolása. A Gödör Klub három hangfalat 

rendelt. 

Daku Dávid elmondta, hogy az elmúlt héten az egyik pultost munkaideje után baleset érte, ahol a 

hallgató nyílt alkarcsont-törést szenvedett. 

A HK megtekintette az Építész Kari Napok 2012 főszervezői pályázatára beérkezett pályázatokat. 

Pályázatot adott be Jankus Bence, Nagy László, Vaits Zoltán és Vajda Zoltán. A pályázatokat a 

Hallgatói Képviselet a következőképpen rangsorolta: Vajda Zoltán 9, Vaits Zoltán 7, Nagy 

László 6, Jankus Bence 2. A rangsorolás értelmében a Építész Kari Napok 2012 rendezvény 

főszervezője Vajda Zoltán lesz. 

Dávida Eszter kérte az RB-t, hogy azok, akik jelöltették magukat kerüljenek aktívan bevonásra a 

szervezésbe, hisz mind olyan aktív és értékes tevékenységet végző személyek, akik munkája 

sokat jelent a Hallgatói Képviseletnek és a hallgatói közéletnek. 

Dávida Eszter elmondta, hogy megkeresték a Gépészmérnöki Kartól, a Gépészkari Senior Gárda  

szeretné kibérelni a Gödör Klubot. Dávida Eszter előterjesztette, hogy a rendezvény megtartását a 

HK tegye lehetővé 100000 Ft kaució és teljes körű anyagi felelősségvállalás mellett. A Hallgatói 

Képviselet az előterjesztést 8 igen, 1 nem, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

Kommunikációs beszámoló 

Berecz Zsolt beszámolt az előző Média Bizottság ülésről, ahol szó volt a levelezőlisták 

használatáról, melyről Berecz Zsolt majd tájékoztatja a hallgatókat is. Elmondta, hogy a 

személyes kontaktusra kívánja helyezni a hangsúlyt a jövőben, és azokkal a hallgatókkal 

személyesen is egyeztetni, akiknek problémájuk van. 

Elmondta továbbá, hogy szeretné felülvizsgálni a KP díjazásának elveit. 

Berecz Zsolt tájékoztatta a HK-t, hogy december 15-én 13:00-kor a defo laborban mutatják majd 

be Muhari Csillával az Építészmérnöki Kart és a támogatási lehetőségeket. 

 



 

 

Egyebek: 

- Berecz Zsolt egyeztetett a Solar Decathlon projektben részt vevő hallgatókkal. A hallgatók 

megértik, hogy a TVSZ-nek megfelelően csak kedvezményes tanulmányi rend, ill. 

méltányossági kérelem leadásával van lehetőség tanulmányi kötelezettségek halasztására. 

Kérte Szabó Ádámot, hogy vegyen részt vele egy egyeztetésen, ahol tájékoztatják ezeket a 

hallgatókat a lehetőségekről. 

- Dióssy András elmondta, hogy a Gólyatanács minden előadójával egyeztette a következő 

féléves időpontokat.  Az utolsó oktatásos Gólyatanács ülés április 4-én lesz. Az ez évi 

utolsó GT ülés december 22-én kerül lebonyolításra.  

- Dávida Eszter javaslatára a HK megtekintette az ÉPK HÖK SZMSZ 2. sz. mellékletét 

(HK Ügyrend). Dávida Eszter előterjesztette az SZMSZ melléklet elfogadását. Az 

előterjesztést a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

- Dávida Eszter és Vermes Boldizsár a változtatásokkal felterjesztette a korábban elfogadott 

ÉPK HÖK SZMSZ 1. sz. mellékletét elfogadásra. Az előterjesztést a Hallgatói 

Képviselet 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

- Berecz Zsolt kérte, hogy januárban minden hallgatói képviselő írja össze, hogy mire jutott 

a saját posztján, hogy ezt követően lehessen publikálni majd a hallgatók felé. 

- Dávida Eszter kérte a hallgatói képviselőket, hogy vegyenek részt a következő vasárnapi 

HK kidobón. 

 

 

 

Budapest, 2011. december 12. 

 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 Hoffer Dávid Dávida Eszter  

  Elnök 

 



 

 

Határozatok 

Előterjesztés Eredmény 

Kelemen Krisztina kollégiumi fegyelmi felelősi 

jogosultsága 
10 igen 3 nem 1 tartózkodás elfogadva 

Viola Krisztina kollégiumi fegyelmi felelősi jo-

gosultsága 
9 igen 3 nem 2 tartózkodás elfogadva 

Kollégiumi férőhely pályázat kiírása 13 igen 0 nem 1 tartózkodás elfogadva 

ÉPK HÖK SZMSZ 2. sz. melléklet elfogadása 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

ÉPK HÖK SZMSZ 1. sz. melléklet módosítása 13 igen 0 nem 1 tartózkodás elfogadva 

Építész Kari Napok 2012 pályázatok rangsorolása 

Vajda Zoltán 9 igen 0 nem 5 tartózkodás elfogadva 

Vaits Zoltán 7 igen 0 nem 7 tartózkodás elutasítva 

Nagy László 6 igen 0 nem 8 tartózkodás elutasítva 

Jankus Bence 2 igen 0 nem 12 tartózkodás elutasítva 

 


