
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2012. február 6-án 18:00-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, Vajda Zoltán, Vermes Boldizsár, Viola Krisztina 

Vendég: Hernády Gergely, Ónody Zsófia, Kovács Éva, Nácsa Dóra, Illés Anna, Somhegyi Ba-

lázs, Virág István, Pádár Soma 

 

Elnöki beszámoló 

Dávida Eszter egyeztetett Pálfy Sándor DLA-val a szakirány-választással kapcsolatban. Az 

egyeztetésen arra jutottak, hogy együtt fogják kiértékelni a szakirány-választással kapcsolatos 

véleményeket, különös tekintettel a portfoliókra és szóbeli elbeszélgetésekre. Az Alkotóhéttel 

kapcsolatban elmondta, hogy a tervezési tanszékek szeretnék, ha pénteken véget érne és 

szombaton folytatódna az oktatás. Tekintve, hogy a HK-nak nem indokolt az Építész Kari Napok 

miatt a dékáni szünet, így mi nem fogja azt kezdeményezni. 

Kovács András EHK elnök úr jelezte a HK-k felé, hogy az EHK továbbképző hétvége időpontja 

várhatóan március 23-26 lesz. Ott a HÖK Alapszabály módosítási javaslatokról lesz szó, illetve 

az utánpótlási kérdésekről. 

Dávida Eszter kérte, hogy valaki vállalja el a K épületben létrehozandó hallgatói makettező 

helyiség kialakításával kapcsolatos egyeztetést. 

Kelemen Krisztina összeállította a HK iroda ügyeleti beosztását. Dávida Eszter kérte, hogy 

akinek problémája/javaslata van az ügyeleti renddel kapcsolatban, az jelezze. 

 

EHK beszámoló 

Hoffer Dávid elmondta, hogy az EHK előző ülésének vendége volt Vitvera Gábor, aki úgy 

tájékoztatott, hogy három kar esetében problémák merültek fel, mivel a keretátadások nem voltak 

zökkenőmentesek. Az ÉPK HK esetében egy korábban a Kollégiumok Osztály számára átadásra 



 

 

kerülő összeg egy része nem érkezett meg a KO-hoz, amelyet az ÉPK HK nem észlelt. Ennek 

átadása most fog megtörténni, csökkentve ezzel az ÉPK HK által a 2012-es évben a 

Diákközpontnál felhasználható kereteket. 

Hoffer Dávid elmondta, hogy az EHK eltolta a HÖK Alapszabály változtatásához küldhető 

javaslatok beküldési határidejét február 15-ig. 

Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t a HÖOK rendezvények várható tavaszi ütemezéséről, a HÖOK 

Vezetőképző időpontja előreláthatólag április 12-15. 

Hoffer Dávid elmondta, hogy az Alaptámogatás és a szociális ösztöndíj pályázatok leadásának 

határideje február 5. 

Hoffer Dávid kérte a HK-t, hogy amennyiben változtatási igénye van a fegyelmi felelősökkel 

kapcsolatban, akkor azt február 9-én 12:00-ig küldje meg az EHK-nak. 

Dávida Eszter érdeklődött a HÖOK által február 8-án szervezett Deák Ferenc téri 

megmozdulással kapcsolatban. Hoffer Dávid erre reagálva elmondta, hogy a megmozdulást a 

HÖOK a gazdaságtudományi és jogi képzési területen az állami ösztöndíjas helyek drasztikus 

csökkenése valamint a hallgatói szerződés bevezetése miatt rendezi. 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy az elmúlt héten Kari Tanulmányi Bizottság ülés volt, ahol a féléves 

zárthelyi ütemterv elfogadásra került. Jelezte, hogy ezt feltöltötte a HK honlapjára is, várhatóan 

február 7-én ki is hirdeti azt. A pótleadások tekintetében marad az eddigi ütemezés. Varga Tamás 

DLA dékánhelyettes úr vállalta, hogy ismételten és nyomatékosan felhívja a tanszékek figyelmét 

arra, hogy a határidőket tartsák be.  

Szabó Ádám elmondta, hogy csütörtökön 15:00-tól Kari Oktatási Bizottság ülés, 12:00-tól pedig 

Kari Tanulmányi Bizottság ülés lesz. Berecz Zsolt, Viola Krisztina és Dióssy András jelezték, 

hogy nem tudnak részt venni a csütörtöki KOB-n. Helyettesítésüket Daku Dávid, Hoffer Dávid, 

Vermes Boldizsár vállalta. Dávida Eszter felterjesztette a helyettesítési listát elfogadásra. Az 

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

Dávid jelezte, hogy nem tud részt venni a csütörtöki KTB ülésen. Hegedűs Zoltán vállalta a 

helyettesítést. Dávida Eszter felterjesztette a helyettesítést elfogadásra. Az előterjesztést a 

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



 

 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a hagyományos képzés hallgatói is felvehették az elmúlt héten az 

Épületgépészet 1. új képzéses kurzusát, tekintve, hogy a hagyományos képzéses tárgyat már nem 

indítja a tanszék. 

 

Juttatási-térítési beszámoló 

Viola Krisztina elmondta, hogy február 5-én, vasárnap volt a szociális ösztöndíj pályázatok 

beadási határideje. Az előbírálás és a bírálás is elkezdődött. Viola Krisztina tájékoztatotta a HK-t, 

hogy problémái vannak a Kollégiumi és Szociális Bizottság munkájával – ezt korábban a 

bizottság tagjainak is tudtára adta. 

Továbbá jelezte, hogy Belső Juttatási Bizottság ülést tart a héten, a tanulmányi ösztöndíjakkal 

kapcsolatban.  

 

Gazdasági beszámoló 

Palatin-Speier Judit elmondta, hogy az elmúlt héten gólyatanácsosoknak tartott képzést 

különböző gazdasági ügyekről. Jelezte, hogy hétfőn és csütörtök szeretne gazdaságis-

öntevékenyköri fogadóórát tartani. Valamint elmondta, hogy a gólyatanácsosok is jelen lesznek a 

fogadóóráin, hogy jobban megismerkedjenek a gazdasági ügyekkel. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy az MSc-t most kezdő hallgatók kollégiumi felvétele rendben 

zajlott, ők felvételre kerültek.  

Tájékoztatta továbbá a HK-t, hogy a kollégiumi levelezőlisták frissítésre kerültek. Elmondta, 

hogy problémák voltak a kollégiumi belépőkártyákkal, de a problémák megoldásra kerültek. 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy lezajlott a kollégiumok közötti energiatakarékossági verseny 

díjátadója, melyen a HK részéről ő vett részt. 

Jelezte, hogy a második hét folyamán várhatóan kollégiumi fórumot tartanak, ahol a mentorok 

bemutatása mellett kollégiumi beszámolóra kerül sor, valamint a házirend és a kollégiummal 

kapcsolatos jövőben tervek kerülnek megtárgyalásra. 

Selmeczi Petra elmondta, hogy egyeztetett ÉMK KHT Kollégiumi Bizottság vezetőjével, aki 

elmondta, hogy a Vásárhelyi Pál Kollégiumban nem tudnak közösségi helyiséget biztosítani az 



 

 

építészmérnök hallgatók számára. Dávida Eszter elmondta, hogy a VPK-ban a korábbi 

dohányzókat átalakítják tanuló szobákká, így részben megoldódik majd az építészek ilyen jellegű 

problémája. 

 

Közéleti beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy az elmúlt héten egyeztetett a Közösségi Ösztöndíjjal kapcsolatban a 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, valamint az Építőmérnöki Kar hallgatói képviselőivel.  

Vajda Zoltán prezentálta az Öntevékeny köri Eszközpályázat kiírását. Javasolta, hogy a kör 

elnöke által aláírt felelősségi nyilatkozatot is kérjen be a HK, melyet a HK irodában ügyeleti 

időben adhatnak le a körvezetők. Dávida Eszter, Vajda Zoltán javaslata alapján felterjesztette 

az eszközpályázatot elfogadásra. A Hallgatói Képviselet az előterjesztést 14 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett elfogadta. 

Vajda Zoltán beszámolt az elmúlt heti Építész Kari Napok 2012 megbeszélésről, ahol az 

ütemezésről, előkészületekről volt szó elsősorban. 

Elmondta, hogy szerdán 18:00-kor Öntevékeny köri gyűlés lesz, ahol a közösségi ösztöndíjról és 

az eszközpályázatról lesz szó. 

Daku Dávid elmondta, hogy csütörtökön 14:00-kor tart Rendezvény Bizottság ülést.  

Elmondta, hogy megérkezett a Gólyabál pultok elszámolása, így következő héten várható a 

Gólyabál beszámolója. 

A Jeges Esttel kapcsolatban Takács Ákos számolt be. Elmondta, hogy a problémák akadtak a 

szerződéskötéssel kapcsolatban, várhatóan ezen a héten ez elrendeződik. 

Daku Dávid elmondta, hogy új hűtőgép érkezett a Gödör Klubba, valamint tájékoztatta a HK-t, 

hogy a vasárnapi rendezvény problémák nélkül lezajlott. 

Elmondta, hogy február 6-án Önkéntes Nap 2012 szervezői ülésen vett részt. A következő 

időszakban hetente lesznek ülések, hogy még a nyári időszak előtt a szervezés jó része 

megtörténjen. 

 

Kommunikációs beszámoló 

Berecz Zsolt elmondta, hogy szerdán a Várostervezési Napokkal kapcsolatban egy szervezői 

megbeszélésen vesz majd részt.  



 

 

Tájékoztatott továbbá, hogy a Kari Papír lapzártája február 6-án volt. Ezzel kapcsolatban 

elmondta, hogy a jövőben az interjúk egy része a B3 kör helyiségében történik majd, és a 

riporteren kívül mások is kérdezhetnek majd az interjút követően. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a TÁMOP keretében hallgatói szakmai témában az Egyetem 

szeretne a KP-ban cikkeket közölni. 

 

Egyebek: 

1. Vajda Zoltán beszámolt a MSc képzési tájékoztatóról. A Hallgatói Képviselet részéről 

Vajda Zoltán, Viola Krisztina és Daku Dávid vettek részt, ahol tájékoztatták a hallgatókat 

a kollégiumi és szociális ügyekkel kapcsolatos kérdésekben.  

2. Dióssy András elmondta, hogy szerdán 19:30-tól Gólyatanács ülés lesz, ahol kollégiumi 

ügyekről lesz szó. 

3. Takács Ákos elmondta, hogy az elmúlt héten elintéződtek a teremfoglalások a Bercsényi 

tornaterem tekintetében. 

4. Berecz Zsolt elmondta, hogy a HK kirándulással kapcsolatban, a Népligetből délután 

15:00-kor és 16:00-kor indulnak buszok Dömsödre. 

5. Hoffer Dávid kérte, hogy készüljön stratégia a HK kereteinek elköltésére, hogy 

amennyiben az egyetemeknél marad a kollégiumok üzemeltetése, akkor azonnal 

indulhassanak a beruházások. 

 

Budapest, 2012. február 6. 

 

 

 

 

 Jegyzőkönyv-vezető: Ülésvezető: 

 Hoffer Dávid Dávida Eszter  

  Elnök 

 

 



 

 

Határozatok 

Hat. szám. Előterjesztés Eredmény 

6/2012. Kari Oktatási Bizottság ülésre való helyettesítők 

delegálása (Daku Dávid, Hoffer Dávid, Vermes 

Boldizsár) 

14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

7/2012. Kari Tanulmányi Bizottság ülésre való helyette-

sítő delegálása (Hegedűs Zoltán) 
13 igen 0 nem 1 tartózkodás elfogadva 

8/2012. Öntevékeny köri eszközpályázat kiírása a 

2011/12/1 félévre, körvezetői felelősségi nyilat-

kozat 

14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 


