
 

 

  

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2012. augusztus 27-én 19:00-kor tartott rendes üléséről 

  

Jelen van: Dávida Eszter, Farkas Péter, Hegedűs Zoltán, Hernády Gergely, Hoffer Dávid, 

Kelemen Krisztina, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vajda Zoltán, Vermes 

Boldizsár, Viola Krisztina  

Vendég: Vidák Miklós 

Hiányzik: - 

Késett: Berecz Zsolt Gábor (15 p), Daku Dávid (10 p) 

 

Dióssy András és Palatin-Speier Judit hallgatói jogviszonya megszűnt/ szünetel a 2012/13/1 

félévtől, így képviselői mandátumuk a Tisztújításig hátralévő időszakra megszűnt. A megelőző 

Tisztújítás eredményének megfelelően helyettük Hernády Gergely és Szabó Ádám a Hallgatói 

Képviselet szavazati jogú tagjai lettek. Ezáltal Szabó Ádám tanácskozási jogú hallgatói 

képviselői mandátuma megszűnt. 

 

Elnöki beszámoló 

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

K275-es terem klímája elkészült, folytatódik a K épületben a II.emeleti folyosó felújítása 

valamint elmondta, hogy az Építészeti Ábrázolás Tanszék még nem költözött be az új tanszéki 

termébe. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t az elsőéves hallgatók rajzi hetének menetéről és megkérte 

Daku Dávidot, hogy a Senior-Kör tagjai nyújtsanak segítséget az oktatóknak a rajzi hét 

lebonyolításában. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy a kari éves munkanaptár végleges verziója a jövő hétre 

várható. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-T, hogy Kari Tanács látszámai módosulni fognak az új FTV 

érvénybelépése miatt, azonban egyelőre még dolgoznak a javaslaton. 



 

 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy a Solar Decathlon Műegyetemi csapata a hét végén 

elindul Madridba és velük tart Varga Tamás dékánhelyettes úr is. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a Dékáni Tanácsot tájékoztatta dékán úr egy új tanszékcsoport 

megalakulásáról, amely neve ÁRT és a következő tanszékekket tartalmazza: Építészeti 

Ábrázolás Tanszék, Rajzi és Formaismereti Tanszék illetve Építészettörténeti és 

Műemlékvédelmi Tanszék. Az új ttanszékcsoport vezetésére Szoboszlai Mihály tanszékvezető 

urat kérték fel. Dávida Eszter elmondta, hogy az új tanszékcsoport is tanácskozási jelleggel fog 

működni a többihez hasonlóan és kifejezte a Dékáni Tanács tagjai fel, hogy örül az új 

tanszékcsoport felállásának. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy az új kari honlap és a levelezési listák aktiválása 

folyamatban van. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-T, hogy a Dékáni Tanácson tájékoztatták a felvételi 

ponthatárokól illetve az átvétellel kapcsolatos adatokról és statisztikákról. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-T, hogy az idegennyelvű képzésre az eddigiekhez képest 

kevesebb hallgató jelentkezett. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a Dékáni Tanács tárgyalta az intézmények között átoktató 

dolgozókkal kapcsolatban felmerült problémákat, melyre szeretnének megoldást találni. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-T az évnyitó ünnepség helyéről és időpontjáról. Mely a K275-

ös termben lesz megtartva. Továbbá elmondta, hogy a központi tárgyfelvétel sikeresen lezajlott. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a Kari Tanulmányi Bizottság időpontja még egyeztetés alatt áll. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a HK ügyeleti időpontjainak végleges verziója a jövő hétre 

várható és megkérte a HK tagjait, hogy készüljenek fel a félévre. 

 

EHK beszámoló 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Junior Prima díjra 30 év alatti, szakmailag és közéletileg is 

aktív hallgatót kell kijelölni. 

Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy az internet-szolgáltatással kapcsolatos szerződéseket 

megküldte az EHK a KHK-nak. 

 

Oktatási beszámoló 



 

 

Szabó Ádám elmondta, hogy a a Zárthelyi ütemterv 90%-os készültségen áll, mivel 3 tanszék 

még nem jelzett vissza. 

Dávida Eszter elmondta, hogy egyeztetett Varga Tamás dékánhelyettes úrral a szilárdságtan 

szigorlattal kapcsolatban. 

Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t, hogy a holnapi nap folyamán egyeztetni fog Sajtos István 

tanszékvezető úrral is a szigorlat lehetőségéről. 

Szabó Ádám elmondta, hogy Dobszay Gergely tanár úr kérésére a nyári időszakban készített egy 

képzés kiértékelő kérdőívet, mellyet szeretne kitöltetni a hallgatókkal. 

Hoffer Dávid elmondta, hogy az angol képzéses hallgatók mentorálására nyert az EHK egy 

pályázatot, melynek keretein belül szükséges 6 mentort bizotsítanünk a karról. 

Dávida Eszter megkérte Szabó Ádámot, hogy az MSc képzés előtanulmányi rendjének nézzen 

utána és tegye elérhetővé a honlapon hallgatók számára. 

 

Juttatási-térítési beszámoló 

Kelemen Krisztina tájékoztatta a HK-t, hogy augusztus 1. és augusztus 30. között lehet leadni a 

szociális ösztöndíj pályázatokat. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a jövő héten kezdődnek a KSzB bírálóinak vizsgáztatása. 

Bejelentette, hogy Pusztai Anna lemond a KSzB posztjáról. 

Viola Krisztina elmondta, hogy a holnapi nap folyamám tart BJB-t valamint a bírálási időpontk 

egyeztetés alatt vannak. 

 

Gazdasági beszámoló 

Berecz Zsolt Gábor egyeztetett Palatin-Speier Judittal a kollégiumi internet regisztrációval 

kapcsolatban és a BSzK-val közösen dolgoznak a kérdésen. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a kollégiumi felvételi listákkal kapcsolatban minden tájékoztatás 

sikeresen megtörtént valamint a kollégisták számára érkezett KO-s mágneskártya-tartók 

megérkeztek, az átadásuk folyamatban van. 

Hegedűs Zoltán tájékoztatta a HK-t arról, hogy a Bercsényi Kollégium földszinti helyiségeibe a 

bútrok szeptember 5-én érkeznek és a termekhez tartozó feliratokra is megkérte az árajánlatot. 



 

 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a kollégisták lakcímének lejelentéséről tájékoztatták a kerületi 

önkormányzatot. 

Hegedűs Zoltán megkérte Vajda Zoltánt, hogy értesítse a Bercsényi Gödör Klub körvezetőjét az 

Bercsényi kollégium alagsori mosdóinak takarításával kapcsolatban. 

Hegedűs Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy az ingyenes éjszakák meghatározásának határideje a 

regisztrációs hét vége. 

Dávida Eszter javasolta, hogy az ingyenes éjszakák időpontja november 14-e, a TDK 

konferencia napja, és december 11., 12., 13-a, a pótlási hét napjai legyenek. 

Dávida Eszter a javaslatot felterjesztette szavazásra. Az előterjesztést a HK 14 igen, 0 nem, 

0 tartózkodás mellett elfogadta. 

Kelemen Krisztina tájékoztatta a HK-t a mentorgyűlés tapasztalatairól. Elmondta, hogy a 

Mentorok lelkesek, együttműködőek és jól dolgoznak csapatként. 

Selmeczi Petra tájékoztatta a HK-t, hogy a Zöldudvarral kapcsolatban új árajánlat kérésére van 

lehetőség. Több céget is talált, akiknek profiljukba beleillik a projekt, így felveszi velük a 

kapcoslatot. 

 

Közéleti beszámoló: 

 

Gólyahét beszámoló: 

Dávida Eszter megköszönte a Senior-Kör munkáját. Továbbá kérte a Golyatáborban használt 

eszközök állapotának felmérését. 

Daku Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy ma érkezett meg az előzetes költségvetés. A Gólyahajó 

programon 250 fő részére biztosítanak a szervezők férőhelyet. 

Dávida Eszter a golyahét költségvetésének javaslatát felterjesztette szavazásra. Az 

előterjesztést a HK 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

Dávida Eszter szóbeli dícséretben részesítette a Gólyahét programjának főszervezőjét, Pádár 

Somát. 

 

 

 

 



 

 

Szakmai Napok beszámáló: 

Daku Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy a programok koordinálásával az Építész Klub fog 

foglalkozni. 

Daku Dávid beszámolt arról, hogy a szervezéssel kapcsolatban merültek fel problémák, azonban 

ezek meg fognak oldódni. 

Daku Dávid elmondta, hogy az SZN időpontja szeptemberben 25-27. és a jövő hétre várható a 

részletes program illetve költségvetés. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy a Szakmai Napok szerdai napjára kérvényezett dékáni 

szünet bekerült a kari munkarendbe. 

 

Öntevékenyköri beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy egyeztetett Csáthy Barnabással a leendő konditeremmel 

foglalkozó öntevékeny kör vezetőjével, hogy miként lehetne megvalósítani a konitermi kártyák 

webes felületen történő regisztrációját. 

 

Kommunikációs beszámoló 

Berecz Zsolt elmondta, hogy a Kari Papír megkezdte működését és folyamatban van a 

tagtoborzás. 

Berecz Zsolt Gábor tájékoztatta a HK-T, hogy a Kari Papír megjelenése korábbra várható, ezzel 

is segítve a Szakmai Napok programjainak promótálását.  

 

IT beszámoló: 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy folyamatban van a komplex projekt management rendszerek 

tesztelése. 

Vermes Boldizsár beszámolt arról, hogy a HK iroda belépőkártyáinak újrarendelése folyamatban 

van. 

 

Sport beszámoló: 

Takács Ákos elmondta, hogy pénteken részt vesz a tornateremi teremfoglalásokkal kapcsolatos 

egyeztetésen, mely az EHK irodában lesz. 

 



 

 

 

 

 

Egyebek: 

1. Kelemen Krisztina javasolta, hogy a Gólyatáborban használt eszközök legyen a 

kollégiumban tárolva, ezzel elkerülve az esetleges problémákat. 

2. Takács Ákos kimentést kért a jövő hétre, melyet Dávida Eszter jóváhagyott. 

  

Budapest, 2012. augusztus 28. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 Vajda Zoltán Dávida Eszter 

  elnök 

 

Határozatok: 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

54/2012. 
Az ingyenes vendégéjszakák 

meghatározása. 

14 

igen 
0 nem 

0 

tartózkodás 
elfogadv

a 

55/2012. Gólyahét költségvetése 
14 

igen 
0 nem 

0 

tartózkodás 
elfogadv

a 

 


