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

Hegedűs Zoltán, Kelemen Krisztina, Palatin-Speier Judit, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács 

Ákos Dávid, Vajda Zoltán, Viola Krisztina 

Vendég: Hernády Gergely, Ónody Zsófia, Kristóf Imola, Szűcs Mihály 

Kimentéssel távol van: Hoffer Dávid, Vermes Boldizsár 

 

Elnöki beszámoló 

Dávida Eszter beszámolt a HK Elnöki Értekezleten megbeszéltekről, ahol többek között az EHK-

KHK továbbképző hétvége is szóba került, melynek új időpontja a március 9-11-i hétvége. 

Dávida Eszter többek között a következő témákat javasolta: utánpótlás nevelés kérdése, egyetemi 

és kari hallgatói öntevékenyen körök helyzete, teljesítmény index alapú tanulmányi ösztöndíj-

osztás rendszere, valamint HÖK Alapszabállyal kapcsolatos módosító javaslatok. 

A február 16-i Hallgatói Fórum alacsony részvétel mellett zajlott le. Annak összefoglalója a Kari 

Papír következő, (2012/2.) számában fog megjelenni..  

Dr. Becker Gábor dékán úr kérte, hogy a HK részletesen tájékoztassa a teljesítmény alapú 

ösztöndíjosztási rendszer alakulásával kapcsolatban.  

Dávida Eszter kérte, hogy az minden képviselő az ügyelet esetleges lemondását minimum 24 

órával előre jelezze a HK belső levelezőlistáján.  

Dávida Eszter elmondta, hogy szükséges átgondolni a Hallgatói Képviselet tagjainak közösségi 

ösztöndíj rendszerét, melyre Vermes Boldizsárral már elkezdtek kidolgozni egy új verziót. Ebben 

helyet kapna a projektfeladatok listája, a mennyiségi kérdésen kívül a minőségi mutatók is 

bekerülnének a rendszerbe, valamint havi elbeszélgetésekre is sor kerülne. 

Dávida Eszter jelezte, hogy a tavaszi félévben várható egy, az őszihez hasonló egyetemi szintű 

„HK ZH” az aktuális szabályzatokból. Továbbá javasolta, hogy a vasárnapi közös felkészülés 

újra induljon el. 



 

 

EHK beszámoló 

Hoffer Dávid és Vermes Boldizsár előzetes levele alapján a következőket tudhattuk meg az 

aktuális egyetemi eseményekről. 

Tájékoztatásuk szerint az EHK vendége volt Németh Ádám (MISZ Kft.), ahol a következő 

témákról volt szó: 

 a klubokkal kapcsolatban elmondta, hogy a dohánytermékek árusításával kapcsolatos 

kormányrendelet még várat magára, így ennek hatásairól még nem tudunk. A változó 

jogszabályi háttér miatt a MISZISZ költségei növekednek, ez a munkáltatókon csapódik 

le. A klubos elszámolások kiküldésre kerültek, 

 gazdasággal kapcsolatban elmondta, hogy Orbán Balázs a beszámolóhoz szükséges 

minden információt elküldött a karoknak, 

 a Printerrel kapcsolatban elmondta, hogy új munkatárs került felvételre grafikus/tördelő 

pozícióban, valamint honlapjuk hamarosan megújul, 

 Szkénével kapcsolatban elmondta, hogy új nézőtéri elemek kerültek beszerelésre, 

valamint a szellőzés is beüzemelésre kerül. 

Tájékoztattak továbbá, hogy a Baross Gábor Kollégiumban fennmaradt férőhelyek újraosztásra 

kerültek, így további 2 férőhely jut az ÉPK-nak. A normatíva felosztással kapcsolatban úgy 

tájékoztattak, hogy a korábbi éveknek megfelelően került elfogadásra, mely szerint a hallgatói 

normatíva 73%-a költhető tanulmányi ösztöndíjra, kari BME ösztöndíjra, kari kiegészítő 

ösztöndíjra; 20%-a szociális támogatásra, rendkívüli szociális támogatásra és alaptámogatásra, 

6%-a egyetemi BME ösztöndíjra, egyetemi kiegészítő ösztöndíjra, egyéb intézményi, valamint 

1%-a HÖK működési támogatásra. 

Tájékoztatásuk szerint azon hallgatók, akik másodszorra feledkeztek meg beiratkozási 

kötelezettségükről a Neptun rendszerben, tárgyfelvétel mellett is elbocsájtásra kerültek. A KTH-

val történt egyeztetést követően ezen hallgatók, a 001 sz. kérvény beadásával jogorvoslatért 

folyamodhatnak és a kérvény beadását követően a KTH automatikusan visszaállítja hallgatói 

státusztukat.. 

Tájékoztatták a HK-t, hogy a KTH az ösztöndíjjal kapcsolatos adatokat megküldte a karoknak és 

a kifizetési lista feltöltési határideje 2012. 02. 27. 8:00. 



 

 

A kollégiumi ügyekkel kapcsolatban úgy tájékoztattak, hogy a külföldi hallgatók is kötelesek 

kollégiumi díjat fizetni és kollégiumi eljárás is indítható ellenük. 

Pályázatokkal kapcsolatban úgy tájékoztattak, hogy kiírásra került a Bécsi Ösztöndíj, kérik a kari 

referenseket ezek hirdetésére. 

A KHK-knak Külső Portál Bizottságba egy-egy személyt kell delegálni március elsejéig. Erről 

legkésőbb jövő héten kell, hogy döntés szülessen. 

A Kari Lapok felelős szerkesztője az EHK részéről Fekete Dóra lett. 

Berecz Zsolt elmondta, hogy Hoffer Dávidot helyettesítve részt vett az Erasmus Koordinátori 

Értekezleten, ahol a karok között elosztásra kerültek a 2012/13-as tanévre érvényes ösztöndíjak . 

Elmondta, hogy idén kevés pályázat érkezett, egyes karokon 90% felett alakult a jelentkezettek és 

ösztöndíjban részesülők aránya. Az ÉPK-n ez 71 pályázatból 62 ösztöndíjas helyet jelent. 

 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy a héten a Kari Oktatási Bizottság ülésen a múlt heti Belső Oktatási 

Bizottságon megbeszéltek szerint készültek. Jelezte, hogy az új képzés első öt éve 

tapasztalatainak összefoglalója a bizottság jegyzőkönyvében olvasható. 

Szabó Ádám elmondta, hogy a szakirány-választással kapcsolatos kérdőívek a héten elkészülnek. 

Szabó Ádám elmondta, hogy a félévközi szigorlati időpontokat kérvényező hallgatók listáját a 

Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéknek továbbította, várja Dr. Hegyi Dezső válaszát. 

Berecz Zsolt elmondta, hogy az Erasmus pályázatok pontozása jó ütemben halad, az határidőre 

elkészül majd. 

 

Juttatási-térítési beszámoló 

Viola Krisztina elmondta, hogy a mai napon várhatóan véglegesen lezárul a szociális támogatást 

igénylők meghallgatása, a hét további részében már csak hiánypótlást fogadhatnak el a bírálók. A 

múlt héten említett problémáit a Kollégiumi és Szociális Bizottság tagjaival megbeszélte. 

Viola Krisztina elmondta, hogy javasolja a jövőben a juttatás-térítési referens feladatait 

kettéosztani tanulmányi és szociális juttatási felelőssé.  

 



 

 

Gazdasági beszámoló 

Palatin-Speier Judit elmondta, hogy a MISZ Kft. már nem fogad el 20 000 forint alatti számlát, 

így a HK-nak szükséges átgondolnia a további kiadásait valamint az öntevékeny körök gazdasági 

működését.  

Palatin-Speier Judit elmondta, hogy idén már nem hallgatói létszám alapján osztják a kultúra és 

sporttámogatást, hanem arra pályázni kell. Ennek megfelelően a tavalyi számokhoz képest 

negatív és pozitív irányban is változhat az összeg. 

Palatin-Speier Judit elmondta, hogy a Diákközpontnak problémát okozhat, hogy kiadásaik több 

mint 80%-a terembérlés, ezért erre új megoldást kell keresniük. 

Palatin-Speier Judit Belső Gazdasági Bizottságra várja az ötleteket, a következő hetekben 

várható az újbóli ülésezés. 

Palatin-Speier Judit elmondta, hogy a Gólyatanács tagjai aktívan részt vettek a gazdasági 

fogadóórán. 

 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a Kollégiumi Bizottság megkapta a bútorozásra vonatkozó 

prospektust, így el lehet kezdeni válogatni a bútorok közül. 

Hegedűs Zoltán megkérte Dióssy Andrást, hogy a következő heti kollégiumi bútorpakoláshoz 

kérjen segítséget a Gólyatanács tagjaitól. 

Az említett 2 férőhelyet a Baross Gábor Kollégiumban az ÉPK HK nem tudja feltölteni, így azt a 

HK felajánlja az EHK-nak újraosztásra. 

Elmondta, hogy a múlt heti KB ülésen szó volt a sikertelen vizsgával rendelkező KSZB tagok 

kollégiumi férőhelyéről, ahol arra jutottak, hogy a férőhelyek sorsáról nincs joguk dönteni, a 

döntést a Hallgatói Képviseletre bízzák. Ezt a HK röviden megvitatta. Itt Viola Krisztina 

elmondta, hogy a KSZB tagok, még ha nem is teljesítették a vizsgát, ahol tudtak, részt vettek a 

munkában. 

Hegedűs Zoltán  elmondta, hogy megtekintették a Baross Gábor Kollégium szobáit, ám azok 

csak akkor megfelelőek egy építész hallgató számára, ha kevesebben laknak egy szobában. 



 

 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a jövő hét folyamán Lakógyűlést tartanak a Bercsényi 28-30. 

Kollégiumban, melynek időpontja március 1. (csütörtök) 20:30. 

A Kollégiumi Bizottság átbeszélte a éjszakai bennmaradási díjmentes időpontokat a tavaszi 

félévben, a javasolt időpontok: 2012. május 5-6., 12-13., 16-17., és 18-a. Ezek a féléves leadások 

előtti éjszakák és a végső leadások (május 18.) éjszakája. Daku Dávid javasolta, hogy inkább az 

Építész Napok első éjszakája legyen nyitott. Vajda Zoltán hasonló kérést fogalmazott meg. 

Dávida Eszter felterjesztette a 2012. április 16. és 2012. május 5-6, 12-13, 16-17-i éjszakák 

éjszakai kollégiumi bennmaradás díjfizetésétől való eltekintést. Az előterjesztést a Hallgatói 

Képviselet 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a Kollégiumi Bizottság nem tartja jónak a Bercsényi 28-30. 

Kollégium közösségi helyeinek kiadását külsős rendezvények számára, a Gödör Klub helységét 

kivéve. 

Palatin-Speier Judit kérte, hogy a kollégiumi vendégkártyát igénylő lapok ne az irodában 

kerüljenek fénymásolásra, mivel annak biztosítása a Kollégiumok Osztály feladata.  

 

Közéleti beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy az Építész Kari Napok szervezése a meghatározott ütemben halad. 

Az x1,2 szervezéséhez kapcsolódóan a motivációs levelek megérkeztek, a szerdai Gólyatanács 

ülésen szavaznak a főszervező személyéről. 

Daku Dávid elmondta, hogy a kari klubkoncepció kidolgozása a vége felé közeledik, főbb 

vonalakban a következő: lehetne csak a termet bérelni, fogyasztás esetén csak a Gödör Klub 

pultján keresztül történhet rendelés, és minden esetben szükséges bérleti díj meghatározása. 

Kérdéses még különböző kategóriák felállítása, a biztonsági őrök helyzete, a kaució, és a 

felelősség kérdése.   

Németh Ádám megküldte a Gödör Klub elmúlt féléves elszámolásait. 

Az Önkéntes Nappal kapcsolatban Daku Dávid elmondta, hogy már gördülékenyebben haladnak 

a dolgok, rendszeresen üléseznek a szervezőkkel csütörtök esténként. Az ÉPK nevében Daku 

Dávid építési és festési munkákat vállalt el. 

 



 

 

Kommunikációs beszámoló 

Berecz Zsolt prezentálta a Kari Papír 2012/1. szám szerkesztői díjazását. Dávida Eszter 

felterjesztette a javaslatot szavazásra. Az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 

nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Berecz Zsolt elmondta, hogy a héten debütál a ’Beszélgetések a B3-ban’ interjú-sorozat, melynek 

első vendégei Balogh Balázs DLA és az Év Rajzolója 2012 díjazottja, kedd este 20:00-tól. 

 

Egyebek: 

1. Kelemen Krisztina megosztotta a HK-val az irodarend javaslatát, melyet kér a következő 

ülésig véleményezni. 

2. Palatin-Speier Judit kérte, hogy a héten készüljön el egy lista, hogy milyen fogyó-

eszközök igénylése szükséges a HK irodába. 

3. Daku Dávid kérte, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium portásaival kerüljön leegyeztetésre 

a HK tagok listája, mert ezzel többször is probléma volt. 

4. Vajda Zoltán továbbá kérte, hogy a portásokkal kerüljön egyeztetésre az öntevékeny 

körök taglistája 

5. Vajda Zoltán elmondta, hogy a GTK Hangkör öntevékeny kör szeretne próbálni a 

Gödörben. Ezt a kérdést a HK röviden megvitatta, válaszolni csak a Gödör klubkoncepció 

kidolgozása után lehet. 

 

Budapest, 2012. február 20. 

 

 

 

 

 Jegyzőkönyv-vezető: Ülésvezető: 

 Berecz Zsolt Dávida Eszter  

  Elnök 

 

 



 

 

 

Határozatok 

Hat. szám. Előterjesztés Eredmény 

12/2012 Kari Papír 2012/1. szám szerkesztői díjazását 11 igen 0 nem 1 tartózkodás elfogadva 

13/2012 Hallgatói Képviselet javaslata a 2012. április 16. 

és 2012. május 5-6, 12-13, 16-17-i éjszakák 

éjszakai kollégiumi bennmaradás díjfizetésétől 

való eltekintésre 

10 igen 0 nem 2 tartózkodás elfogadva 

 


