
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2012. február 27-én 18:00-kor tartott rendes üléséről 

 

Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dióssy András, Farkas Péter, Hegedűs Zoltán, Hof-

fer Dávid, Kelemen Krisztina, Palatin-Speier Judit, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács Ákos 

Dávid, Vajda Zoltán, Vermes Boldizsár, Viola Krisztina 

Vendég: Hernády Gergely, Józsa Katalin, Blóz Evelin, Cziráki Gábor 

Hiányzik (kimentéssel): Dávida Eszter 

 

Elnöki beszámoló 

Vermes Boldizsár beszámolt a február 27-i Dékáni Tanács ülésen történtekről, ahol szó volt a Ka-

ri Tanács napirendjéről, a közbeszerzési korlátozásról, az Felsőoktatási törvényváltozást követő 

TVSZ változásokról és az Erasmusról. Elhangzott továbbá, hogy a docensi pályázatok e héten 

kerülnek kiírásra. Ez tartalmazza, hogy csak megfelelő anyagi fedezet mellett pályázhatnak do-

censi helyre a tanszékek. 

Vermes Boldizsár a Dékáni Tanács ülésen beszámolt a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos fej-

leményekről, és tájékoztatta a kari vezetést, hogy az Építész Kari Napok az Alkotóhét elején lesz. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy a különeljárási díjak kirovásra kerültek. A következő féléves 

órarend összeállítása folyamatban van, ezzel párhuzamosan a zárthelyi ütemterv is készülhet. 

A tanszékvezetői pályázatok beérkeztek minden tanszéken, kivéve az Épületgépészeti és Épület-

energetikai Tanszéken – itt várhatóan a jelenlegi tanszékvezető megbízott tanszékvezetői minő-

ségében folytathatja majd a munkát. 

A Kari Tanácson nem tud részt venni Dávida Eszter és Palatin-Speier Judit, helyettük Takács 

Ákos és Viola Krisztina vesznek majd részt. A delegálási listát Vermes Boldizsár felterjesztette 

elfogadásra. Az előterjesztést a HK 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. A Kari 

Tanáccsal kapcsolatban Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Szakirány-választási Szabályzat vál-

toztatásával kapcsolatos napirendi pont lekerült a napirendről. A kari vezetés szeretné megszün-



 

 

tetni a BSc és osztatlan képzések közötti átjelentkezési lehetőséget a szakirány-választás keretén 

belül, mivel különböznek a felvételi követelmények. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy az EHK-KHK továbbképző hétvége időpontja március 9-11-i 

hétvége. 

 

EHK beszámoló 

Hoffer Dávid elmondta, hogy a HK-nak egy-egy főt kell delegálnia az EHK által létrehozandó 

külső bizottságokba. Vermes Boldizsár elmondta, hogy az egyik bizottság célja hallgatói portál és 

külső kommunikációjának fejlesztése. A kari delegáltak ott közvetíthetik a kari igényeket az 

EHK felé. A feladatra Berecz Zsolt jelentkezett. Vermes Boldizsár felterjesztette a delegálást 

szavazásra. A delegálást a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfo-

gadta. 

Hoffer Dávid ismertette a másik bizottság feladatát. A bizottság azzal a céllal jön létre, hogy se-

gítsen kialakítani a Hallgatói Önkormányzat idegennyelvi képzésben részt vevő hallgatókkal 

kapcsolatos stratégiáját, és bizonyos külügyi feladatokat vállaljon. A feladatra Viola Krisztina 

jelentkezett. Vermes Boldizsár felterjesztette a delegálást szavazásra. A delegálást a Hallgatói 

Képviselet 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy az e hétre tervezett Felsőoktatási Törvénnyel kapcsolatos fó-

rum időpontja módosul, várhatóan a következő hétre. 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy az elmúlt héten igyekezett tisztázni a Tartószerkezetek zárószigorlat 

félévközi indítását. Elmondta, hogy a tanszék nem kíván zárószigorlat kurzustindítani a szorgalmi 

időszakban, mivel nem tartják eredményesnek az eddig tapasztalatok alapján. 

Szabó Ádám beszámolt a KOB-ról, ahol szó volt az Erasmus tárgyakkreditációról, a féléves határ-

időkről, és végül a tanszékek képzésértékelése következett. Az Építéskivitelezés Tanszék a ta-

pasztalatait ismertették, majd a HK is elkezdte a saját beszámolóját. A következő KOB időpontja 

március 14. (szerda) 14:00. 



 

 

A kérdőívekkel kapcsolatban elmondta, hogy folyamatban van a kérdőívek elkészítése. Vermes 

Boldizsár kérte, hogy Szabó Ádám küldje el Dr. Dobszay Gergely KOB elnök úrnak az új Kari 

Oktatási Bizottság tagok listáját. 

Daku Dávid elmondta, hogy a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken járt, ahol kérte, hogy 

az eredmények közlésénél ne alkalmazzák a nevet és Neptun kódot együtt. 

Daku Dávid elmondta, hogy több esetben nem egyezik a zárthelyi ütemterv és a tanszéki ütem-

terv. Vermes Boldizsár kérte, hogy szombat estig minden tanszéki felelős egyeztesse az időpon-

tokat és küldje el Szabó Ádámnak. 

 

Juttatási-térítési beszámoló 

Viola Krisztina elmondta, hogy elfogadásra került a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat ered-

ménye, a maximális havi összeg 33500 Ft, a minimális havi összeg 9000 Ft, a maximum pontha-

tár 100 – felette az ösztöndíj összege már nem nő. A minimális pontszám 45 volt, amivel ösztön-

díjhoz lehetett jutni. 

Vermes Boldizsár kérdésére, hogy történt-e valami rendkívüli a szociális pályázatok bírálása kö-

rül, Viola Krisztina nemleges választ adott. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy Műhelyben szükséges egy interjú az ÉMK KHT képviselőjé-

vel, hogy az ÉPK-n és az ÉMK-n milyen irányban változtak a tanulmányi ösztöndíjak osztásának 

szabályai. 

Vermes Boldizsár kérte Viola Krisztina összesítse, hogy ki mennyit foglalkozott a szociális pá-

lyázatok bírálásával. 

Vermes Boldizsár kérte, hogy Berecz Zsolt készítse el a Kari BME ösztöndíj pályázati kiírását. 

Viola Krisztina, Vermes Boldizsár kérdésére elmondta, hogy szeretné felosztani a juttatási-térítési 

posztot, így egy személy foglalkozna a szociális ösztöndíjjal és egy a tanulmányi ösztöndíjjal. 

 

Gazdasági beszámoló 

Palatin-Speier Judit elmondta, hogy minden gazdasági fogadóóráján részt vesznek a gólyataná-

csosok. Palatin-Speier Judit tájékoztatta a HK-t, hogy egyeztetett a B3, a Közönséges Vetítés és 

Főzőkör vetetőivel, mivel náluk várható élelmiszer beszerzés a MISZ Kft.-nél található analitiká-

kon 20000 Ft alatt. 



 

 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban elkészült a biciklitárolóban a 

biciklitámasz, valamint az udvarra vezető lépcső is. A polcok szerelése is hamarosan megtörté-

nik. Tájékoztatott, hogy a Kollégiumi Bizottságot megkereste a Simonyi Károly Szakkollégium 

(VIK) képviselője, mivel a nyáron szeretnék a Bercsényi 28-30 Kollégiumban elszállásolni az 

általuk szervezett nemzetközi konferenciára érkező hallgatókat. 

Farkas Péter elmondta, hogy egy szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgató szeretne kol-

légiumi elhelyezést kapni – a döntést az EHK az ÉPK HK-ra bízta. Farkas Péter javasolta, hogy 

a HK a hallgató vegye fel a kollégiumi várólistára. Vermes Boldizsár felterjesztette Farkas Pé-

ter javaslatát szavazásra. A HK az előterjesztést 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfo-

gadta. 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a Kollégiumi Bizottság csütörtökön 20:30-kor Kollégiumi Lakó-

gyűlést tart a Gödör Klub helyiségében. A napirendi pontok összeállítása folyamatban van. Ver-

mes Boldizsár ezzel kapcsolatban kérte, hogy a HK belső levelezőlistájára kerüljenek fel napiren-

di pontok. 

Farkas Péter elmondta, hogy a Kollégiumok Osztály leltárt tart az általa kezelt kollégiumokban, 

melyek közül az első a Bercsényi 28-30 Kollégium lesz. 

Vajda Zoltán elmondta, hogy megjavításra került a HK kollégiumban található projektora. 

 

Közéleti beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy egyeztetett a Bercsényi Mászókör vezetőjével a Mászókör jövőjé-

ről. A Xitakör megszűnését követően leadta a leltárát, valamint a Képkockától is megérkezett a 

korábban kért leltár, hogy a HK is tisztában legyen azzal, milyen EHK által biztosított eszközök 

vannak a KépKocka leltárában. 

Vajda Zoltán február 28-án egyeztet a Makettkör vezetőjével a Makettkör jövőjéről. Elmondta, 

hogy csütörtökön lesz Eszközpályázat bíráló bizottság – Vajda Zoltán kérte, hogy aki szeretne 

jönni, az jelezze. 



 

 

Elmondta, hogy következő héten lesz az öntevékeny körökkel egy egyeztetés az Eszközpályázat-

ról. Az Eszközpályázatkor esedékes felelősségi nyilatkozatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a 

körök többsége behozta, még egy kör keddig behozhatja egyéni engedély alapján. 

Az Építész Napokkal kapcsolatban elmondta, hogy a következő héten fog egyeztetni a tervezési 

tanszékekkel az Alkotóhét és az Építész Napok összehangolásáról. 

Daku Dávid elmondta, hogy a Rendezvény Bizottság új tagjaival történt egyeztetést követően a 

bizottsági ülés időpontja szerdán 18:00-19:00-ra változott. Az első hetekben az új tagok képzése 

indul meg, majd azt követően belekezdhetnek a munkába. 

Daku Dávid elmondta, hogy több színházi kapcsolattartóval egyeztet a jövőben, hogy olcsóbb 

jegyeket tudjon biztosítani a HK a hallgatóknak. Havi szintű hírlevelek kerülnek majd kiküldésre 

– tette hozzá. Az Önkéntes Nappal kapcsolatban elmondta, hogy az ÉPK a festést vállalta el – 

ezzel kapcsolatban folynak a megkeresések. Az Önkéntes Nap alatt egy Jótékonysági Bál is meg-

rendezésre kerül a Központi épületben. 

A klubkoncepcióval kapcsolatban elmondta, hogy csütörtökön elküldésre kerül majd az EHK fe-

lé. Az x1,2-vel kapcsolatban úgy tájékoztatott, hogy Vidák Miklós lett a rendezvény főszervezője 

– a gólyatanácsosok körében már folyik az ötletelés a rendezvény lefolytatásáról. 

 

Kommunikációs beszámoló 

Berecz Zsolt elmondta, hogy a Megfagyott Muzsikus főszerkesztője megkereste őt és elmondta, 

hogy milyen igényekkel jelentkezik a MM. Szeretnének B5 formátumban, 800-as példányszám 

mellett dupla példánnyal megjelenni. Vermes Boldizsár kérte Palatin-Speier Juditot, hogy nézzen 

utána, hogy az MM nyomtatására pályázatot nyert cég milyen feltételekkel nyerte el a közbeszer-

zést. A következő Kari Papír számmal kapcsolatban elmondta, hogy a külső borítón egy ÉN 2012 

plakát jelenne meg. 

Berecz Zsolt elmondta, hogy a következő hét folyamán két bizottságot kíván tartani – az egyik 

kommunikáció, a másik szponzoráció témakörben. 

Vermes Boldizsár javasolta, hogy az MM megjelenése szponzoráció mellett történjen, mint az 

korábban működött. 

Az elmúlt heti B3-as beszélgetésről Berecz Zsolt elmondta, hogy nagyon jól sikerült. A vendég 

Balogh Balázs DLA tanszékvezető úr volt, valamint pályázatot nyert hallgatók vettek részt, akik-



 

 

nek kiállítása a következő két hétben lesz megtekinthető a B3 klubhelyiségében. Az e heti inter-

júban Berecz Zsolt valamint Hoffer Dávid kerülnek bemutatásra. 

Vermes Boldizsár kérte, hogy a B3-as interjúk kerüljenek be a rendezvénynaptárba. 

 

Egyebek: 

1. Berecz Zsolt elmondta, hogy véget ért az Erasmus pályázatok bírálása. Vermes Boldizsár el-

mondta, hogy a hallgatói csalással kapcsolatban további fejlemények várhatóak. Vermes 

Boldizsár kérte Berecz Zsoltot, hogy foglalja össze kik és mennyi időben vettek részt a bírá-

lásban. Vajda Zoltán elmondta, hogy a közösség pontozás a közösségi ösztöndíj összegéből 

korrelálva történt. 

2. Dióssy András elmondta, hogy az elmúlt héten Gólyatanács ülés volt, ahol 24 elsőéves vett 

részt. A következő heti Gólyatanács ülésen kommunikáció, sport és a Kari Papír lesz a téma. 

3. Takács Ákos elmondta, hogy az elmúlt héten egyeztetett a DSK-val. Eperjesi Rita szeretné, 

ha kiválhatna a testépítő terem a DSK-ból. Több hallgatói képviselő egyetértene azzal, ha a 

DSK szakosztályszerűen működne. Takács Ákos azt javasolta a DSK-nak, hogy a körön belül 

érdeklődők foglalkozzanak a terem fenntartásával. A Jeges Esttel kapcsolatban elmondta, 

hogy a következő héten várható a rendezvény elszámolása. 

4. Vermes Boldizsár felvetette az öntevékeny körök által az összes levelezőlistára érkező leve-

lek problémáját. 

5. Kelemen Krisztina elmondta, hogy a létrehozott irodai rend kialakítása folyamatban van és 

várja mindenki véleményét. Vermes Boldizsár kérte, hogy mindenki figyeljen oda arra, hogy 

az irodát ugyanabban a tiszta formában hagyja el, mint amibe érkezett. 

 

Budapest, 2012. február 27. 

 

 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 Hoffer Dávid Vermes Boldizsár 

  Alelnök 



 

 

 

Határozatok 

Hat. szám. Előterjesztés Eredmény 

15/2012 Delegálási lista a 2012. február 29-i Kari Tanács ülésre 

(Dávida Eszter és Palatin-Speier Judit helyett Takács Ákos 

és Viola Krisztina) 

13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

16/2012 Delegálás az EHK által a BME Hallgatói Portállal kapcso-

latban létrehozandó bizottságba (Berecz Zsolt) 
13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

17/2012 Delegálás az EHK által az idegen nyelvű képzéssel kapcso-

latban létrehozandó bizottságba (Viola Krisztina) 
13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

18/2012 Szakirányú továbbképzési szakon tanulmányokat folytató 

hallgató felvétele kollégiumi várólistára 
13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 


