
 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2011. november 28-án 19:00-kor tartott rendes üléséről 

 

Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Dióssy András, Farkas Péter, Hege-

dűs Zoltán, Hoffer Dávid, Kelemen Krisztina, Palatin-Speier Judit, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, 

Takács Ákos Dávid, Vajda Zoltán, Vermes Boldizsár 

Késett: Viola Krisztina (30) 

Vendég: Hernády Gergely 

 

Elnöki beszámoló 

Dávida Eszter ismertette, hogy az elmúlt héten Dr. Sajtos István és Dr. Szoboszlai Mihály tan-

székvezető urakkal egyeztetett. Az ott felvetett problémák, elsősorban az előtanulmányi renddel 

kapcsolatban, egyetértésre találtak a feleknél, ezért Dávida Eszter előirányozta egy hétvégi be-

szélgetés megtartását nagyobb körben, és nem csak a Belső Oktatási Bizottság keretein belül. Dr. 

Sajtos István tanszékvezető úrral való egyeztetésen szó volt továbbá az alkotóhétről, a gyakorlati 

oktatásról, laborbejárásokról. A Szoboszlai Mihály tanszékvezető úrral történt egyeztetés elsősor-

ban az alsóbb évek tárgyairól, valamint a kari honlap fejlesztéséről szólt. Dávida Eszter elmond-

ta, hogy hamarosan a többi tanszékvezetőt is felkeresi. 

Elmondta, hogy az elmúlt héten HK Elnöki Értekezleten vett részt, a többi kar HÖK elnökével az 

EHK elnök kezdeményezésére. Az értekezleten kérték az ÉPK HK-t és az ÉMK KHT-t, hogy 

foglalják össze a tapasztalatokat az új ösztöndíjosztási elvekkel kapcsolatban. Az értekezleten 

felmerült egy BME HK vezetőképző, a HÖOK Vezetőképzőjéhez hasonlóan, ahol a kari és egye-

temi referensek aktívabban tudnának egyeztetni. 

Dávida Eszter felvetette, hogy újabb fórumot kellene tartani az ösztöndíjakkal kapcsolatban. En-

nek időpontja egyelőre kérdéses, a javaslatok továbbfejlesztése szükséges. A témában egyeztetni 

kell még Varga Tamás dékánhelyettes úrral, valamint Dobszay Gergely OB elnök úrral. 

Dávida Eszter ezt követően ismertette az félévben hátralévő teendőit. 



 

 

Ezt követően Vermes Boldizsár kérésére a HK megtekintette és véglegesítette az ÉPK HÖK 

SZMSZ 1. sz. mellékletét. Dávida Eszter a javaslatot elfogadásra terjesztette fel, melyet a Hall-

gatói Képviselet 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott. 

 

EHK beszámoló 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Villamosmérnöki és Informatikai kar két új delegáltat küldött 

az EHK-ba a kari tisztújítást követően. Tájékoztatta tovább a HK-t, hogy azon hallgatói képvise-

lők, akiknek lejár a két éve leadott vagyonnyilatkozata, új vagyonnyilatkozatot kötelesek leadni, 

melyről hamarosan értesítést kapnak. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy az EFOTT 2012. július 3-8-ig kerül megrendezésre Velencén, 

és tekintve a Műegyetem a rendezvény befogadó intézménye, így BME-s hallgatók a rendezvény 

kezdetéig vásárolhatnak kedvezményes árú jegyet. 

Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy az EHK elfogadta a kollégiumi férőhelyek karok köz-

ti elosztását, majd beszámolt a következő tanév időbeosztásának alakulásáról, melynél az EHK 

véleményezési joggal élhetett. Tájékoztatása szerint a Nyílt Nap marad a november végi időpont-

ban, a tavaszi félév indítása viszont egy héttel csúszik a keresztféléves MSc felvételi miatt. 

Hoffer Dávid beszámolt a tantárgyfelvétel kezdeti időpontjának alakulásáról. Az EHK az elmúlt 

héten a vizsgaidőszakot követő tárgyfelvétel mellett foglalt állást, és az élvezte a 

dékánhelyettesek jó részének támogatását is, viszont a Vezetői Értekezleten a dékán urak egy ré-

sze korábbi indítást kért, így a tavaszi tárgyfelvétel január 16-án 18 órakor indulhat majd. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Demján Sándor ösztöndíj nyilatkozatok leadásának határideje 

november 30-ig meghosszabbításra került valamint tájékoztatta a HK-t, hogy december 1-jén 

Egyetemi BME ösztöndíj átadás lesz a K172-ben. 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy tavasszal nem indul keresztfélév Szilárdságtan 1-ből, viszont az őszi 

félévtől már várható Szilárdságtan 2 keresztfélév indítása, valamint a későbbiekben Tartószerke-

zetek modellezése tárgyból is megfontolja a tanszék a keresztféléves meghirdetést. 



 

 

Szabó Ádám beszámolt az elmúlt héten tartott Belső Oktatási Bizottságról, ahol elsősorban a 

tárgyfelvételi időszak kezdetéről és az előtanulmányi rendről volt szó. Elmondta, hogy ezt köve-

tően Kari Oktatási Bizottság volt, ahol kiderült, hogy nem biztos még az Várostervező-építész 

MSc indítása. Elmondta, hogy tisztázásra került a tantárgyprogram és a tantárgykövetelmény kö-

zötti különbség és ezeket a tanszékek is frissítik. 

Dávida Eszter elmondta, hogy megkereste őt az Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanácsa, mivel 

több problémájuk merült fel az Építéskivitelezési Tanszékkel kapcsolatban – erről majd egy prob-

lémalistát állítanak össze az ÉPK HK számára. 

Dávida Eszter kérte Szabó Ádámot és Viola Krisztinát, hogy a következő héten várható Dobszay 

Gergely OB elnök úrral való egyeztetésre készüljenek fel. 

 

Gazdasági beszámoló 

Palatin-Speier Judit kérte a HK-t, hogy engedélyezze a B3 kör számára, hogy a korábban megha-

tározott szabad kereteik erejéig költhessenek további eszközökre. Vermes Boldizsár kérte, hogy 

Palatin-Speier Judit prezentálja a kör eddigi gazdasági elszámolását. Dávida Eszter felterjesztette 

a javaslatot elfogadásra. Az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

mellett elfogadta. 

Palatin-Speier Judit elmondta, hogy a honlapi napon Gazdasági képzésen vesz részt. 

 

Közéleti beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy elmúlt héten öntevékeny köri gyűlés volt, a körök már tudják hasz-

nálni az epiteszhk.bme.hu-s e-mail címeiket, valamint a rendezvénynaptárat. Vajda Zoltán a kö-

vetkező ülésig egyeztetni fog Orova Melindával a Xitakör ügyeinek lezárásról. 

Elmondta, hogy látogatást tett a Bringakörnél, valamint részt vett az Építész Klub ülésén. Továb-

bá jelezte, hogy ötletelés folyik a hirdetőfelületek kezeléséről. Ezzel kapcsolatban Vermes Boldi-

zsár kérte, hogy Vajda Zoltán egyeztessen vele a témában. 

Elmondta, hogy december 6-án Öntevékenyköri Állófogadás lesz, melyre várja a HK tagjait is. 

Ide meghívásra kerülnek az öntevékeny körök vezetői és tagjai, továbbá díjazásra is kerülnek a 

legaktívabb és leköszönő körtagok. 



 

 

Vajda Zoltán elmondta, hogy Dávida Eszterrel a HÖOK Vezetőképzőn egyeztettek Szentesi Anet-

tel a Bercsényi Mászókör és az Egyetemi Mászókör kapcsolatáról és kérte, hogy kerüljön tisztá-

zásra, hogy miképp támogatja őket az EHK és az ÉPK HK. 

Daku Dávid elmondta, hogy a csütörtökön lezajlott Szakestély és Mászóverseny, mindkét körve-

zető elégedetten nyilatkozott. 

Elmondta továbbá, hogy múlt héten volt Rendezvény Bizottság ülés, ahol a Gödör alkalmi kiadá-

sáról szóló koncepciót tárgyalták, valamint az RB jövőjéről volt szó. 

Dávida Eszter kérte, hogy kerüljön tisztázásra, hogy ki állja a csütörtöki K210-ben tartott Szakes-

tély biztosításának költségeit. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a HK Elnöki Értekezleten felmerültek a klubkoncepcióval kapcso-

latos problémák, és arra kérte Daku Dávidot, hogy fogalmazza meg tapasztalatait és igényeit. 

 

Kommunikációs beszámoló 

Berecz Zsolt elmondta, hogy a következő héten várhatóan Média Bizottság ülést fog tartani. Ezt 

követően Dávida Eszter felterjesztette a Kari Papír felvételi számának díjazását. Az előterjesz-

tést  a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

Berecz Zsolt elmondta, hogy részt vett egy egyeztetésen a defo labornál. Ez a cég magyarországi 

designerek ernyőszervezete, rengeteg szakmai kapcsolattal rendelkeznek, és tudnak segíteni 

szponzorációs lehetőségeink terjesztésében is. Ez a társaság rendelkezik egy csarnoképülettel, 

melyet felajánlottak a HK rendezvényeink megtartására is. 

Dávida Eszter kérte Berecz Zsoltot, hogy keresse meg a MŰSZAK vezetőjét a szakmai köreink 

Építész Szakkollégiummal való integrálásával kapcsolatban. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hegedűs Zoltán beszámolt az elmúlt héten tartott Külső Kollégiumi Bizottságon történtekről. A 

KKB fő témája a karok közti férőhelyelosztás volt, mely alapján az ÉPK HK összesen 379 helyet 

oszthat ki, ebből 278-at a Bercsényi 28-30 Kollégiumban, 37-et a Vásárhelyi Pál Kollégiumban, 

valamint 64 helyet a Schönherz Zoltán Kollégiumban. 



 

 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy november 28-án karbantartási munkákat végeztek a fűtési rend-

szeren a Bercsényi Kollégiumban, valamint a melegvíz ellátás is javult. Ezzel párhuzamosan 

megkezdődött a szintek festése. 

Hegedűs Zoltán jelezte, hogy a világítást továbbra is a korábbiaknak megfelelően működtetni kell 

a kollégiumban, mivel a hatályos szabályok azt előírják, így a Zöld Kör energiacsökkentő kampá-

nya nem folytatható. 

Elmondta továbbá, hogy mostantól már a Gödör Klub rendezvényeinek idején is működni fog a 

lift. 

 

Egyebek: 

1.      A Hallgatói Képviselet megtekintette Takács Ákos motivációs levelét a Jegesest megren-

dezésére. Dávida Eszter előterjesztette Takács Ákos kinevezését a kapcsolattartói pozíció-

ra, melyet a Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett támogatott. 

2.      Dávida Eszter és Vermes Boldizsár előterjesztette a hallgatói képviselők november havi 

jutalmazását. Az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

mellett elfogadta. 

3.      Vermes Boldizsár kérte az illetékes képviselőket, hogy a további docensi pályázatokat vé-

leményező bizottság munkáját továbbra is segítsék. Hegedűs Zoltán beszámolt az előző 

ülésről, ahol a tanszékektől számadatokat kértek, valamint indoklást, hogy miért kívánnak 

újabb helyeket kiírni. A jövő évi költségvetés bevételi oldalától nagyban függ, hogy a tan-

székek hány docensi helyet tudnának valóban finanszírozni. 

4.      Takács Ákos elmondta, hogy az elmúlt héten egyeztetett Hartyáni Csengével, a Jegestet 

így az építőkaros, valamint vegyész hallgatókkal együtt szervezné a HK, tervek szerint a 

Műjégpályán. Takács Ákos megkereste az ottani rendezvényszervezőt, aki biztosította, 

hogy erre lehetőség van, de egyelőre nem lehet biztosan tudni, hogy mikor kerül megnyi-

tásra a jégpálya. 

A konditeremmel kapcsolatban elmondta, hogy a DSK várja a gépeket, valamint egy ré-

gebbi, rossz állapotban lévő gépet szeretnének leselejtezni. 



 

 

5.      Dióssy András elmondta, hogy november 30-án 20:00-tól lesz Gólyatanács ülés, ahol 

Dióssy András a kari HÖK-ről, Hoffer Dávid a BME HÖK-ről és háttérszervezeteiről tart 

majd előadást. Januártól további HK-sok fognak majd előadásokat tartani, elsősorban 

azok, akik be tudják vonni őket saját tevékenységükbe. 

6.      Selmeczi Petra beszámolt a Nyílt Napon történtekről. Elmondta, hogy csütörtökön egy 

Ytong fal is felépítésre került, de sajnos problémák voltak a tanszékekről beszerzendő 

makettekkel, mivel valószínűleg a tanszékek nem érzik feladatuknak a Nyílt Nap ilyen 

irányú támogatását. 

7.      Kelemen Krisztina elmondta, hogy december 19-én HK Karácsonyozás lesz, a sorsolás 

hamarosan elektronikusan történik majd. 

 

Budapest, 2011. november 28. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 Hoffer Dávid Dávida Eszter  

  Elnök 

 

Határozatok 

Előterjesztés Eredmény 

ÉPK HÖK SZMSZ 1. sz. melléklet fris-

sítésének elfogadása 
14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

Kari Papír felvételi számának díjazása 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

Takács Ákos kinevezése a Jegesest kap-

csolattartói pozícióra 
12 igen 0 nem 2 tartózkodás elfogadva 

Hallgatói képviselők november havi ju-

talmazása 
14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 


