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Hiányzik: Hoffer Dávid (kimentéssel) 

 

Elnöki beszámoló 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t a mai Dékáni Tanácson elhangzottakról. Elmondta, 

hogy a Kari Tanulmányi Bizottság hamarosan ülésezni fog a tanszéki kompenzációs 

díjak ügyében. Téma volt továbbá a lezajlott Ballagás értékelése, amelynek kapcsán a 

kari vezetés megköszönte a HK és az Inventorok Kör segítségét. Dávida Eszter 

elmondta továbbá, hogy hosszabb vita alakult ki a doktorandusz jelölt hallgatókról és az 

ezzel kapcsolatos költségvetési problémákról. 

Dávida Eszter elmondta, hogy június 6-án lesz az ünnepi Kari Tanács ülése. Ezzel 

kapcsolatban tájékoztatta a HK-t, hogy a következő HK ülés június 4-én lesz. 

Dávida Eszter megkérte a Kollégiumi Bizottságot, hogy a Lakóépülettervezési Tanszék 

által felajánlott könyveket mielőbb hozzák el a Tanszékről. 

Dávida Eszter felvetette, hogy az ünnepi Kari Tanácson idén is átadjuk az „Év 

hallgatója” díjat, melyre várja a jelölteket. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a héten elbírálta a beérkezett kérvényeket a KTH-ban 

Varga Tamás oktatási dékánhelyettes társaságában. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t a múlt héten lezajlott beszélgetésekről, melyet Dióssy 

Andrással együtt bonyolított le a Gólyatanács tagjaival. A kialakult konszenzusról 

mielőbb informálja a HK-t. 



Dávida Eszter elmondta, hogy szándékai szerint két héten belül kiderül, ki fog 

seniorként részt venni a 2012-es Gólyatáborban, valamint ki lesz senior a következő 

félévtől kezdve. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy az EHK szándékai szerint egyes egyetemi 

öntevékeny körök megjelenhetnek az EFOTT-on a Civil Falu rendezvényen. A kari 

szakmai öntevékeny köröket Berecz Zsolt tájékoztatja a lehetőségekről és segít a 

szervezésben. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a mai napon Berecz Zsolttal együtt Balázs Mihály tanár 

úrral beszélgetett általános oktatási témákban. Ennek folytatásaképpen a következő 

hetekben még 2-3 beszélgetés várható hasonló témában a HK irodában. 

Dávida Eszter egyeztette a HK tagjaival a hétvégén esedékes kirándulás részleteit. 

 

EHK beszámoló 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy elkezdődött a Csatlakozó 2012-es kiadványának 

összeállítása. Ezzel kapcsolatban a szerkesztők megkeresik a referenseket a 

szükséges információkért. 

Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy az EFOTT ingyen jegyekre az öntevékeny 

körök és szakkolégiumok tagjai is pályázhatnak, mely pályázatokat az EHK fog elbírálni. 

Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy a 2012/13-es tanév őszi félév mentori 

férőhelyeire a Kollégiumok Osztály pályázatot írt ki. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy a karok közötti kollégiumi férőhelyek elfogadásra 

kerültek. 

Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy a Bercsényi Kollégium várhatóan át lesz 

sorolva második komfort kategóriába, melynek hozományaként várhatóan emelkedni 

fog a kollégiumi bentlakási díj. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy az Erasmus ösztöndíjak emelkedtek, miközben a 

pályázók száma csökkent. Ennek köszönhetően várhatóan pótpályázatot fognak kiírni a 

2012/13 tanév tavaszi félév Erasmus férőhelyeire. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy az eddig elköltött sport- és kultúrtámogatásokat 

május 28-ig kell utólagosan megpályázni. Június 15-ig kell leadni pályázatot a jövőben 

tervezett költésekre. 



Vermes Boldizsár elmondta, hogy a HK tudásfelmérő teszt utolsó pótlási lehetősége 

csütörtökön 17 órától lesz. 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy a múlt héten lezajlott a Kari Oktatási Bizottság ülése, ahol 

tájékoztatás történt a Szakirány-választási szabályzatról valamint a komplex tárgyak 

felvételéről. 

Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t, hogy az őszi félévi kari munkarend elkészült. Ezzel 

kapcsolatban csütörtökön 14 órai kezdettel belső oktatási bizottságot tart, melynek a 

következő félév zárthelyi ütemterve lesz a témája. 

Berecz Zsolt felvetette a BME Printer és a kari leadások kapcsolatát, amelyre a jövőben 

kidolgozottabb rendszert kell létrehozni. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy véleménye szerint a pótlási héten eddig megtartott 

zárthelyiket szerencsésebb lenne feldolgozási héten megtartani. Ehhez pusztán a kari 

munkarendet kell megváltoztatni. 

Berecz Zsolt elmondta, hogy jövő héten csütörtökön 17 órai kezdettel képzés kiértékelő 

beszélgetést tart a HK irodában hallgatók és oktatók részvételével. 

Vermes Boldizsár megkérte Szabó Ádámot, hogy a szakirány-választási kérdőívet 

mielőbb értékelje ki valamely Kari Oktatási Bizottsági tag segítségével. 

 

Juttatási-térítési beszámoló 

Viola Krisztina elmondta, hogy Kelemen Krisztinával közösen kialakították a kollégiumi 

felvételihez szükséges szociális pályázatok elbírálásának ütemtervét, melyről 

tájékoztatta a HK-t. Vermes Boldizsár megkérte Viola Krisztinát, hogy mielőbb 

tájékoztassa a hallgatókat erről, valamint egyeztessen Rácz Tamás EHK képviselővel a 

elektronikus felület várható megnyitásának időpontjáról. 

 

Gazdasági beszámoló 

Palatin-Speier Judit tájékoztatta a HK-t a nyári Kari tábor költségvetéséről valamint a 

résztvevő tagok részvételi díjáról. Dávida Eszter ismertette a HK-val a tábor várható 

programját. Daku Dávid elmondta, hogy véleménye szerint nem járna jó visszhanggal, 



ha az öntevékeny körök tagjai egy nappal később érkeznének meg a táborba, mint a 

HK tagjai. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy múlt héten Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen vett 

részt, melynek eredménye: a Bercsényi Kollégiumban 277, a Vásárhelyi Kollégiumban 

25, a Schönherz Kollégiumban 64 férőhelye lesz a Karnak. 

Farkas Péter elmondta, hogy a biciklitámaszok kivitelezése nem a megbeszéltekhez 

híven folyik. 

Dávida Eszter rákérdezett a diplomázó hallgatók kollégiumi lakhatására valamint arra, 

hogy ők meddig lakhatnak bent a kollégiumban. Farkas Péter elmondta, hogy 

személyesen minden hallgatónak tud kielégítő választ adni. 

 

Öntevékenyköri beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy múlt héten kiírta a Közösségi Ösztöndíj pályázatot. 

Egyeztetett továbbá a HK tagjaival arról, hogy mikor hívja össze az beérkezett 

pályázatokat bíráló bizottságot. 

 

Közéleti beszámoló 

Daku Dávid tájékoztatta a HK tagjait a Piknik szervezési folyamatairól. 

Dávida Eszter rákérdezett a Senior-kör üléseinek további ütemezésére. 

 

Kommunikációs beszámoló 

Berecz Zsolt elmondta, hogy június 7-én, csütörtökön, 17:00 órától a szakmai 

öntevékeny körök féléves beszámolót tartanak. 

Berecz Zsolt tájékoztatta a HK-t a HK Blog fejlesztési folyamatairól. Vermes Boldizsár 

megkérte Berecz Zsoltot, hogy találja ki a HK honlap funkcionális és designfelépítését, 

amellyel a nyár folyamán tudnak majd foglalkozni. 

 

 

 



Egyebek: 

1. Takács Ákos elmondta, hogy az időjárástól függően a Piknik szervezői igényt 

tarthatnak a Bercsényi Kollégium tornatermére, amely igényt egyeztet a 

megfelelő személyekkel. 

2. Vajda Zoltán elmondta, hogy a héten Farkas Péterrel nagytakarítást végeznek a 

Bercsényi Kollégium egyes helyiségeiben és megkezdik a kollégiumban található 

eszközök leltárazását. 

3. Palatin-Speier Judit megosztotta véleményét a HK-val a Gólyatábor részvételi 

díját illetően. 

 

Budapest, 2012. május 21. 
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