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Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Hegedűs Zoltán, Hoffer 

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

Boldizsár, Viola Krisztina, Hernády Gergely 

Vendég: Vidák Miklós 

Hiányzik: - 

Késett: Hoffer Dávid (12 p) 

 

Elnöki beszámoló 

Dávida Eszter elmondta, hogy az október 2-án tartandó Kari Tanácson, még a korábbi 12 delegált tag 

vesz részt. Az ezt követő Kari Tanácson már érvényben lesz az új kari SZMSZ. Dávida Eszter 

elmondta, hogy a kari SZMSZ módosításáról egyeztetett Kovács Andrással. 

Dávida Eszter elmondta, hogy megkezdődött az oktatás kiértékelésével kapcsolatos anyagok 

feldolgozása. Becker Gábor dékán úr 3 tanszékcsoportra osztotta a tanszékeket, az eredményesebb 

munka érdekében.  

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t a kar vezetésének jövőbeli terveiről az oktatás átgondolásával 

kapcsolatban. Dávida Eszter elmondta, hogy Strommer László gazdasági dékánhelyettes úr egy kisebb 

munkacsoporttal közösen kidolgoz több koncepciót arra az esetre, ha az gazdasági helyzet miatt 

megszorításokat kell alkalmazni. Dávida Eszter megkérte Szabó Ádámot, hogy készítsen egy 

összefoglalót a meglévő javaslatokból. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a félévben sor kerül egy beszélgetésre a hazaérkező Erasmusos 

hallgatókkal a külföldi egyetemen szerzett tapasztalataival kapcsolatban. 

Dávida Eszter megkérte Szabó Ádámot, hogy a kari vezetés kérésének megfelelően a Belső Oktatási 

Bizottság is véleményezze a Diplomaszabályzatot. 

Dávida Eszter elmondta, hogy egyeztetett Perényi Tamással a jövőbeli terveikről és meghívta őt a 

Hallgatói Képviselet ülésére. 



 

 
 

Dávida Eszter egyeztetett Kovács András EHK elnökkel és Percze Ritával a MŰSZAK vezetőjével az 

Építész Szakkollégium ügyével kapcsolatban. Továbbá elmondta, hogy a Szakkollégium befogadó 

nyilatkozatának aláírásához más karokhoz hasonlóan szorosabb együttműködésre lenne szükség a HK 

és a Szakkollégium között. Dávida Eszter megkérte Berecz Zsolt Gábort, hogy koordinálja az ezzel 

kapcsolatos egyeztetéseket az Építész Szakkollégiummal, az Építés Tudományi Egyesülettel, az 

Építész Klubbal és a kari szakmai közélet résztvevőivel. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a HSZI tájékoztatta őt az éves gazdasági elszámolások időpontjairól. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a héten lesz Dékáni Tanács, valamint tájékoztatta a HK arról, hogy a 

KTB átruházott hatáskörben várhatóan a héten elbírálja a félévindítással kapcsolatos kérvényeket.  

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t arról, hogy a Kari Tisztújító Szavazást követő HK kirándulás 

szervezését Farkas Péter és Hernády Gergely vállalta. 

Dávida Eszter kért minden hallgatói képviselőt, hogy készítsenek írásbeli összefoglalót a jelenlegi 

ciklusban végzett feladatkörükről. Valamint tájékoztatta a HK-t arról, hogy a Tisztújításig megtörténik 

az utóbbi időszak beszámolóinak szóbeli értékelése. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a jogi tanácsadónak Kapsza Orsolyának az ügyeleti ideje ebben a 

félévben keddenként 14:00-15:00-ig lesz a HK irodában.  

 

EHK beszámoló 

Hoffer Dávid elmondta, hogy a legutóbbi EHK ülésen vendég volt Keresztes Péter, aki beszámolt az 

Önkéntes Napról.  

Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy tárgyalások folynak a független Doktorandusz Önkormányzat 

létrehozásáról.  

Hoffer Dávid elmondta, hogy a Rektori Tanács tárgyalja a TVSZ szükséges módosításával kapcsolatos 

javaslatokat. 

Hoffer Dávid elmondta, hogy a BME honlap átalakítása folyamatban van.  

Hoffer Dávid elmondta, hogy a Facebook közösségi portálon, több jogtalanul BME nevet használó 

csoport létezik, aminek megszüntetése szükséges. Hoffer Dávid kérte, hogy a BME nevét használó, 

illetve építész vonatkozású oldalakat és csoportokat a HK gyűjtse össze és szeptember 20-ig küldje el 

az EHK-nak.  

Hoffer Dávid elmondta, hogy várhatóan a jövőben az Egyetemnek szerződést kell kötnie azon 

cégekkel, ahol szakmai gyakorlatokat lehet teljesíteni.  



 

 
 

Hoffer Dávid kérte, hogy a kollégiumi internetdíj és Gólyatábor számlákat a HK irodában tegyük 

elérhetővé a hallgatók számára. 

Hoffer Dávid elmondta, hogy az egyetem Rufusz Computer céggel kötött szerződése hamarosan lejár. 

Hoffer Dávid elmondta, hogy Rácz Tamás visszajelzéseket kér a szociális pályázatok bírálóinak 

vizsgáival kapcsolatban. 

Hoffer Dávid elmondta, hogy szerda esténként kidobó bajnokság lesz, a kari Hallgatói 

Képviseleteknek.  

Hoffer Dávid elmondta, hogy szeptember 24-30-ig lehet jelentkezni TDK-ra, a tdk.bme.hu oldalon.  

Hoffer Dávid elmondta, hogy a karról Domokos Gábor lett a Szenátus új tagja, Szoboszlai Mihály 

helyett.  

Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy februárban lesz a szabályzat zárthelyi a hallgató képviselőknek. 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy csütörtökön 15:00-tól lesz a Kari Oktatási Bizottság ülése. Az ülésen 

Dávida Eszter, Kelemen Krisztina, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Viola Krisztina valamint Vermes 

Boldizsár helyett Farkas Péter vesznek részt. Dávida Eszter az új KOB delegáltak elfogadását 

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

Szabó Ádám elmondta, hogy Szilárdságtan 1. harmadik zárthelyi időpontja véglegessé vált. 

Szabó Ádám elmondta, hogy a HK honlapján oktatási témában található Gy.I.K. frissítése megtörtént. 

Szabó Ádám elmondta, hogy Belső Oktatási Bizottság ülése a jövő hét folyamán lesz, ahol számít a 

Kari Oktatási Bizottsági tagok megjelenésére. 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy Benkő Melinda tájékoztatta őt arról, hogy 6 Erasmus pótpályázat 

érkezett be. Selmeczi Petra elmondta, hogy feltehetően a holnapi nap folyamán elbírálásra kerülnek a 

pályázatok. 

 

Juttatás- térítési beszámoló 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a múlt hét folyamán lezajlott a beérkezett szociális ösztöndíj 

pályázatok bírálása és a mai napig lehetett a hiányos pályázatokat pótolni. Jövő héten hétfőn 

kihirdetésre kerül a pályázatok eredménye.  

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a Dékáni Hivataltól megkeresés érkezett a szociális pályázatokkal 

kapcsolatban, amire hamarosan válaszolni fog. 



 

 
 

Dávida Eszter megkérte Kelemen Krisztinát, hogy a Kollégiumi Szociális Bizottság munkájának 

értékelését mihamarabb készítse el. 

 

Gazdasági beszámoló 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy Vitvera Gábor (Hallgatói Szociális Iroda) minden HK gazdasági 

referensével szeretne személyesen egyeztetni a kari ügyekről. 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy az augusztusi elszámolás szerdáig el fog készülni. Berecz Zsolt 

Gábor kérte Vajda Zoltánt, az alakuló Kondi kör jövőbeli működésének tisztázására. 

Vajda Zoltán beszámolt a Csáthy Barnabással történt egyeztetésről, amelynek témája a Konditerem 

jövőbeni használata volt.  

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy szükségesnek látja a B3, Inventorok kör mellett a Gödör gazdasági 

működésének külön kezelését. Daku Dávid elmondta, hogy szükségesnek tartja egy bizottság 

összehívását, a gazdasági tevékenységet folytató körök működésével kapcsolatban. Vajda Zoltán még a 

hét folyamán szeretné megtartani ezt a bizottságot. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy megtartotta a Kollégiumi Bizottság ülését, ahol kiválasztásra került a 

Makettező terembe érkező PVC fajtája, amely holnap érkezik a kulcsokhoz tartozó bilétákkal együtt. A 

teremhasználattal kapcsolatos információk véglegesítése holnapra várható.  

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a várólista első helyén 2 azonos nemű, megegyező pontszámmal 

rendelkező hallgató szerepel. A Kollégiumi Bizottság, a lakóhely távolság alapján történő döntést 

javasolta. Dávida Eszter a javaslatot a HK elé terjesztette. Az előterjesztést a HK 14 igen, 0 nem, 

0 tartózkodás mellett elfogadta. 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy 81 darab nem működő illetve elveszett kollégiumi beléptető kártya 

van, amelyeknek a listáját megküldik Hubay Mátyásnak. 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a mai napon délelőtt gólyacsomagok érkeznek a kollégiumba, majd 

megkérte Farkas Pétert ezeknek az átvételére. 

Selmeczi Petra elmondta a Zöldudvar projekttel kapcsolatban, hogy a holnapi nap folyamán érkezik 

egy kivitelező cég megtekinteni a helyszínt.  

Hegedűs Zoltán kérte Selmeczi Petrát, hogy kérjen információkat a külsős kollégiumokban lezajlott 

beköltözésekkel kapcsolatban. 



 

 
 

 

Közéleti beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy az eszközpályázat leadási határideje szeptember 19-e, szerda. Ezzel 

kapcsolatban csütörtökön 17:00-tól tartja az eszközpályázat bíráló bizottságot. Berecz Zsolt Gábor 

elmondta, hogy már rendelkezésre állnak az információk a felhasználható keret nagyságáról. Vajda 

Zoltán elmondta, hogy a javasolja a tavalyi pályázat során közös használatra meg nem vásárolt 

eszközök pótlását. Berecz Zsolt Gábor egyeztet Palatin-Speier Judittal az előző félévi elmaradásokkal 

kapcsolatban.  

Vajda Zoltán elmondta, hogy a javított SZMSZ-eket megküldte a körök számára.  

Vajda Zoltán elmondta, hogy tegnap egyeztetés történt a Kondi körrel és a DSK-val az eszközök 

tárolásával kapcsolatban. 

Vajda Zoltán elmondta, hogy az eszközpályázat eredményének kihirdetését követően tart egy 

Öntevékeny köri gyűlést. 

Daku Dávid elmondta, hogy a kari csapat negyedik helyezést ért el az Egyetemi Napok keretében 

megrendezett Karok Közötti Vetélkedőn.  

Daku Dávid elmondta, hogy az előző héten Senior Kör gyűlést tartott, melyen tájékoztatta a tagokat a 

félév menetéről.  

Daku Dávid elmondta, hogy a Gólyabál főszervezői posztra egyedüliként Nagy László adta le 

pályázatát. Dávida Eszter a Gólyabál főszervezőjének személyét felterjesztette szavazásra. Az 

előterjesztést a HK 10 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Daku Dávid elmondta a Gólyabál új helyszínen kerül megrendezésre, melynek keresése folyamatban 

van. 

Daku Dávid elmondta, hogy a tornaterem igénylés féléves tervezetének kialakítása még folyamatban 

van, további egyeztetések szükségesek.  

Daku Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy a Sítábor hirdetményét hamarosan ki kell küldeni. 

 

Kommunikációs beszámoló 

Berecz Zsolt Gábor tájékoztatta a HK-t, hogy a Kari Papír következő lapszáma elkészült. A Megfagyott 

Muzsikussal kapcsolatban további egyeztetések szükségesek.  

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy amint megalakulnak az új Öntevékeny körök, szeretne egy 

kommunikációs tréninget tartani a körvezetők és HK-sok részvételével. 



 

 
 

 

Egyebek: 

Takács Ákos elmondta, hogy a sportköröknek szerdáig van idejük a rendezvényük ütemezését leadni, 

amelynek a teremigényléseket kell tartalmaznia. 

Hernády Gergely elmondta, hogy a tervezett kari hallgatói műhellyel kapcsolatos kérdőív kiértékelése 

megkezdődött. 

Vermes Boldizsár kérte a HK-t, hogy a büfé használati rendjét mindenki tartsa be. Javasolta, hogy ha 

valakinek 5000 Ft-nál nagyobb tartozása van, ne fogyaszthasson a következő elszámolási időszakik. 

Takács Ákos elmondta, hogy holnap kiküldi a Sportpályázat hirdetményét, melynek leadási határideje 

szeptember 29-e 24:00 óra lesz. A felmerült kérdéseket a HK megvitatta, majd Dávida Eszter a 

Sportpályázat hírdetményét felterjesztette szavazásra.  Az előterjesztést a HK 14 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett elfogadta. 

Hoffer Dávid elmondta, hogy szükséges a HK SZMSZ néhány pontjának átgondolása, módosítása. 

Vajda Zoltán elmondta, hogy a körök által jelzett észrevételek alapján, szeretné az Öntevékeny köri 

ügyrendet módosítani. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy nem kapta még meg a HK ZH adatbázisát Hoffer Dávidtól. 

Dávida Eszter arra kérte a HK tagokat, hogy a meglévő anyagok kerüljenek fel, a HK megosztott 

felületére. 

 

Budapest, 2012. szeptember 17. 

 

 Jegyzőkönnyvvezető: Ülésvezető: 

 Selmeczi Petra  Dávida Eszter 

  elnök 

Határozatok 

 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

62/2012 KOB póttagok 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

63/2012 Gólyabál főszervező 10 igen 1 nem 3 tartózkodás elfogadva 

64/2012 Sportpályázat hírdetmény 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 


