
 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2011. november 14-án 19:00-kor tartott rendes üléséről 

 

Jelen van: Daku Dávid, Dávida Eszter, Dióssy András, Farkas Péter, Hoffer Dávid, Kelemen 

Krisztina, Palatin-Speier Judit, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács Ákos Dávid, Vermes Boldi-

zsár, Viola Krisztina 

Késett: Berecz Zsolt Gábor (28), Hegedűs Zoltán (15), Vajda Zoltán (30) 

Vendég: Hernády Gergely 

 

Elnöki beszámoló 

Dávida Eszter elmondta, hogy az elmúlt héten fegyelmi tárgyaláson vett részt Hoffer Dáviddal. A 

tárgyalás napirendjén egy korábban levelezőlistára felküldött, házi feladat mással való elkészíté-

sére való buzdítás szerepelt, amelyért a Fegyelmi Bizottság a hallgatót megrovásban részesítette. 

Kérte, hogy az ilyen jellegű vétségek következményeire a továbbiakban is hívja fel a HK a hallga-

tók figyelmét. Elmondta továbbá, hogy a tárgyalás után Kari Tanulmányi Bizottság ülés lett vol-

na, de mivel a fegyelmi tárgyalás elnyúlt, arra már nem jutott idő, viszont az ott lévő tagok egyez-

tettek az ösztöndíjosztási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatokról, valamint a bevezethető további 

lehetőségekről 

Dávida Eszter elmondta, hogy november 14-én Dékáni Tanács ülésen vesz részt, valamint a kö-

vetkező héten Szabó Ádámmal több tanszékvezetővel egyeztetnek majd. Kérte, hogy ezt követően 

Szabó Ádám a tanszéki képviselőket mutassa be a tanszéki oktatási felelősöknek. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a GTK HK szívesen látja az ÉPK HK képviselőit saját Gólyabál-

jukon, a részvételi szándék jelzését szerdáig kérte. 

Dávida Eszter az elmúlt héten egyeztetett Ónody Zsófiával, aki a jövőben nem kívánja ellátni az 

irodafelelősi feladatkört, melyet Kelemen Krisztina szívesen folytatna. Dávida Eszter ennek meg-

felelően javasolta Kelemen Krisztinát a posztra. Az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 11 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 



 

 

Dávida Eszter kérte a HK illetékeseit, hogy a következő félévtől esetlegesen elinduló MSc képzé-

sek ösztöndíjosztási rendszerével kapcsolatban egyeztessenek a lehetőségekről 

Vermes Boldizsár kérte, hogy aki a HÖOK Vezetőképzőn részt kíván venni, az részvételét jelez-

ze, illetve válasszon a meghirdetett kurzusok közül. 

 

EHK beszámoló 

Hoffer Dávid elmondta, hogy az EHK tájékoztatása szerint a BME Portál Egységes Szociális 

Rendszer modul várhatóan teljes üzemben, míg a kollégiumi felvételi modul egyszerűsített for-

mában fog működni. 

Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy egy korábbi EHK döntésnek megfelelően a Hallgatói Kü-

lügyi Testület működése átalakul, ami azt jelenti, hogy maga a BME (mint intézmény) fog belép-

ni azokba a szervezetekbe, amelyeknek eddig kihelyezett alszervezetei (IAESTE, AIESEC, ESN) 

működtek a Műegyetemen. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy az EHK elfogadta a kollégiumi felújítási listát, amelyen a Ber-

csényivel kapcsolatos tételek a lista elejére kerültek, ami elősegítheti a mielőbbi megvalósítást. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy probléma van a kifizetésekkel és azok várható késésére lehet 

számítani. Ezt követően tájékoztatta a HK-t, hogy miniszteri ösztöndíjas hallgatók ösztöndíjának 

kifizetése utoljára, átmeneti megoldásként a hallgatók számára való kiutalással történt, a jövőben 

ezen hallgatók ösztöndíját is a KHK-k fogják meghatározni és kifizetését kezdeményezni. 

 

Oktatási Beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy november 10-én, csütörtökön Kari Oktatási Bizottság ülés volt, ahol 

a Bizottság 2 tárgyat javasolt a Kari Tanácsnak indításra. Szabó Ádám tájékoztatott, hogy novem-

ber 16-ig van lehetőség a vizsgarend javaslatok benyújtására. Dobszay Gergely kérte a tanszéke-

ket és a HK-t, hogy tapasztalataikat osszák meg az osztatlan képzésről. Dávida Eszter javasolta, 

hogy minél jobban készüljön fel a HK a témában, például a hallgatók véleményének bevonásával. 

Szabó Ádám elmondta, hogy a Komplex tárgyak felvételének egységesítéséről Varga Tamás 

dékánhelyettes úr a Tanszékvezetői Értekezleten is említést fog tenni.. 



 

 

Szabó Ádám tájékoztatott, hogy tájékoztató előadás lesz a Szakirány-választásról november 18-án 

14:00-kor. 

Szabó Ádám elmondta, hogy az elmúlt héten Belső Oktatási Bizottság ülést tartott, ahol elsősor-

ban a kari bizottságon megtárgyalt témákról volt szó előzetesen. 

Szabó Ádám kérte a hallgatói képviselőket, hogy péntek estig véleményezzék a HK által összegál-

lított Kari Oktatási Bizottság ügyrend javaslatot. 

 

Juttatási beszámoló 

Viola Krisztina elmondta, hogy november 14-én zárul le a Demján Sándor Ösztöndíj jelentkezés, 

de ezzel kapcsolatban várhatóan nem lesz külön teendő, mivel nem lesz új pályázatot benyújtó, 

így bírálandó hallgató sem. 

Elmondta továbbá, hogy az elmúlt héten Külső Szociális Bizottság ülésen vett részt. Ezzel kap-

csolatban jelezte, hogy várhatóan a jövőben átgondolásra kerül az önellátók helyzete, valamint a 

szakorvosi igazolások rendszere. 

Dávida Eszter kérte, hogy Viola Krisztina és Szabó Ádám egyeztessenek az ösztöndíjosztási rend-

szer további javításával kapcsolatban. 

 

Gazdasági beszámoló 

Palatin-Speier Judit tájékoztatott, hogy a TDK közönségdíjára az idei évben is a költségvetésben 

korábban meghatározott keretet költi a HK. Ezt követően elmondta, hogy november 15-én újabb 

gazdasági előadás lesz, valamint számonkérés is várható, melynek helyszíne a Baross Gábor Kol-

légium. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a Schönherzes Gólyahetes ÉPK-VIK rendezvény számláinak el-

rendezése megtörtént. 

 

Közéleti beszámoló 

Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy november 10-én kiürítésre került a HK raktár a Bercsényi Kollé-

giumban, ide majd a Bringakör fog költözni, miután a mágneskártya rendszer beüzemelésre kerül. 

Vajda Zoltán jelezte, hogy a következő hétre öntevékeny köri gyűlést hív majd össze.  Daku Dá-



 

 

vid prezentálta a Gödör Klub elmaradt beszámolóit. Elmondta, hogy november 24-én szakestély 

lesz (a K210-ben), valamint ugyanebben az időpontban a Bercsényi Mászókör is rendezvényt tart 

(a Bercsényi Tornateremben). 

Elmondta, hogy a Rendezvény Bizottság javaslata szerint az Építész Kari Napok az Alkotóhéttel 

együtt kerülne megrendezésre (a hét első felében). Ezzel kapcsolatban szükséges a főszervezői 

pályázat kiírása, melyre hamarosan sor kerül. 

A Gólyabállal kapcsolatban tájékoztatott, hogy minden a terv szerint halad. Dávida Eszter kérte a 

HK tagjait, hogy 20:00-ra mindenki érkezzen meg a helyszínre. 

Daku Dávid a sítáborral kapcsolatban ismertette, hogy 8 főnyi hely maradt, 33 fő jelentkezett ed-

dig az Építészmérnöki Karról. Dióssy András elmondta, hogy a hétfői naptól emelkedett a befize-

tendő előleg összege. Továbbra is lehetséges a jelentkezés, a 8 fő erejéig előzetes befizetéssel, a 

többiek esetében biztosra nem mondható az utazás, de az adatokat regisztrálják. 

Daku Dávid elmondta, hogy előreláthatólag november 18-ra Rendezvény Bizottság ülést hív ösz-

sze. 

 

Kommunikációs beszámoló 

Berecz Zsolt elmondta, hogy november 11-én, pénteken megvolt az első Média Bizottság. Berecz 

Zsolt szeretné, hogy következő időszakban elinduljon a kari honlapok egységesítése, akár mint 

egy hírportál, ahol megjelenhetnek az öntevékeny körök és a Kari Papír is, valamint a KépKocka 

videói, és sürgeti azt, hogy a HK ezen a vonalon induljon el az egységesítés irányába. Dávida 

Eszter kérte, hogy határozzuk meg, hogy az egyes médiumoknak mi a célja, az összevonás ezek 

alapján történhet meg. 

Berecz Zsolt kérte a hallgatói képviselőket, hogy közös fotózáson vegyenek részt a Gólyabálon. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hegedűs Zotlán elmondta, hogy egyeztettek az EHK-val a Zöld udvar projekttel kapcsolatban, 

ahol az EHK részéről az elvi támogatást megkapják, viszont pénzügyi támogatásra nincs lehető-

ség. Dávida Eszter kérte Dummel Dánielt, hogy szakemberek bevonásával történjen a Zöld udvar 



 

 

projekt kidolgozása, majd ezt követően tájékoztatják a HK-t, hogy milyen növények telepíthetőek 

a területen. 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a Zöld Kör megkereste a mentorokat, így a Bercsényi Kollégi-

umban további fejlemények várhatóak a felülvilágítók letakarásával kapcsolatban. 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy november 8-án a Bercsényi Kollégiumban szennyvíz folyt a férfi 

oldali mosdókból. Sajnos nem lehetséges a dugulás elhárítása, meg kell bontani a rendszert. A 

probléma megoldása még várat magára, a Kollégiumok Osztály munkatársai dolgoznak az ügyön. 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy panaszok merültek fel a Gödör Klub rendezvényei utáni takarí-

tással kapcsolatban. Valamint Rémai Zsolt igazgató úr a Kollégiumok Osztály részéről kérte a 

takarítókat, hogy a konyhában hagyott edényeket dobják ki. 

Hegedűs Zoltán tájékoztatott, hogy a Bercsényi Kollégium az első helyen állt a kollégiumok 

energiagazdálkodási versenyében. 

Elmondta, hogy több hallgató felháborodott az új házirendeken, valamint a mosdók tisztasági ál-

lapotán. Nagy problémát jelent egyes, a közösségi együttélés szabályait kevésbé tiszteletben tartó 

hallgatók hozzáállása, mellyel kapcsolatban szükséges a mentorok fokozott odafigyelése. 

Palatin-Speier Judit kérte Hegedűs Zoltánt, hogy segítse elő a megfelelő munkamegosztást a 

mentorok között. 

 

Egyebek: 

1.   Hoffer Dávid kérte, hogy az EHK által kezdeményezett BME Campus TDK dolgoza-

tok előadásán Szentesi Anett egyetemi képviselő helyett Palatin-Speier Judit vegyen 

részt, mint véleményező tag. 

2.   Berecz Zsolt elmondta, hogy a szakmai közélet egységesítésére megvan a törekvés, így 

az Építész Szakkollégium alá betagozódhatnak a szakmai körök (ÉK, ÉTE). Ezzel 

kapcsolatban az integrációs lehetőségek feltárása még folyik. 

3.   Takács Ákos elmondta, hogy a múlt héten részt vett a DSK ülésen. Ott felmerült a 

konditerem fejlesztésének koncepciója, illetve azt is, hogy a jövőben lehetséges legyen 

a Testnevelés tárgy teljesítése a Bercsényi Kollégium konditermében is. Az egyezteté-

sen felmerült a Kari Sportnap ötlete, erről a későbbiekben várható további ötletelés. 



 

 

Dávida Eszter kérte, hogy Takács Ákos egyeztessen Vajda Zoltánnal a DSK öntevé-

keny köri ügyeivel kapcsolatban. 

4.   Dióssy András elmondta, hogy november 15-én Gólyatanács ülés lesz, ahol Viszoki 

Csaba tart majd előadást a jogszabályokról. Elmondta, hogy a Gólyatanácsosok több 

kari rendezvény szervezésében vesznek részt (sítábor, nyílt nap, stb.). 

5.   Kelemen Krisztina elmondta, hogy november 15-én történik meg a TDK különdíjak 

beszerzése. 

6.   A BME Nyílt Nappal kapcsolatban Selmeczi Petra elmondta, hogy promóciós ajándé-

kok is beszerzésre kerülnek – stresszlabda és ceruza. Tájékoztatta a HK-t, hogy egy 

Ytong téglafal is felépítésre kerül szemléltetés céljából, amely segíteni fogja a prezen-

tációt. 

7.   Hoffer Dávid beszámolt a „HK Jövőkép” bizottságon elhangzottakról. 

8.   Daku Dávid elmondta, hogy az Építész Gólyabál is felkerült az Index.hu-ra. 

 

Budapest, 2011. november 14. 

 

 Jegyzőkönyv-vezető: Ülésvezető: 

 Hoffer Dávid Dávida Eszter  

  Elnök 

 

Határozatok 

Előterjesztés Eredmény 

Kelemen Krisztina delegálása az irodafelelősi 

pozícióra 
11 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 


