
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2011. december 19-én 19:00-kor tartott rendes üléséről 

 

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

Hegedűs Zoltán, Hoffer Dávid, Kelemen Krisztina, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács Ákos 

Dávid, Vajda Zoltán, Vermes Boldizsár, Viola Krisztina 

Késett (kimentéssel): Palatin-Speier Judit (3) 

 

Elnöki beszámoló 

Dávida Eszter beszámolt az elmúlt hét történéseiről. Elmondta, hogy HK Elnöki Értekezleten vett 

részt. Ott szó volt a Felsőoktatási Törvény változtatását követő szabályzatváltozásokról, így a 

BME HÖK Alapszabály változtatásáról is. Dávida Eszter jelezte, hogy Kovács András EHK el-

nök úr 2012. február 1-ig várja a javaslatokat az Alapszabály módosításához. Dávida Eszter el-

mondta, hogy az értekezleten is egyeztettek a Kari Tanulmányi Bizottságok ügymenetéről, és ott 

megtudta, hogy a többi karon is hasonlóan folyik a kérvények elbírálása. Az értekezleten felme-

rült továbbá az EHK továbbképző hétvégéje, ezzel kapcsolatban pedig az EHK azt kéri, hogy a 

kari HK-k adjanak javaslatokat a továbbképző hétvége témáira. 

Dávida Eszter elmondta, hogy várhatóan a HK által kért időpontokban lesz lehetőség nyáron a 

balatonlellei táborban való kari rendezvények megtartására. 

Dávida Eszter jelezte, hogy a hallgatói képviselőknek egy később meghatározott időpontig kell 

majd feltölteniük a havi beszámolóikat. 

EHK beszámoló 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar új főt delegált az 

EHK-ba Farkas László személyében. 

Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy a Hérosz Zrt. neve megváltozott, ezért a Hérosz-

MISZ Kft. is más, PRI-MISZ Kft. néven fog futni a jövőben. 



 

 

Vermes Boldizsár felhívta a figyelmet arra, hogy össze kell írni a kollégiumokban milyen, a net-

szolgáltatáshoz szükséges hálózati eszközök vannak, és azok pontosan melyik szervezeti egység 

leltárához tartoznak. 

Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy január 1-től dohányzási tilalom van a kollégiumokban is. 

Bár a korábbi főigazgatói körlevél a kollégiumok esetében kivételt tett, az ÁNTSZ nem engedé-

lyezi a dohányzást ezen épületekben sem. 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy az elmúlt hét fontosabb események nélkül telt. Elmondta, hogy sze-

retne egy Belső Oktatási Bizottság ülést összehívni január elején, hogy egyeztessen a bizottság a 

következő féléves zárthelyi ütemtervről. Dávida Eszter javasolta, hogy a tavalyihoz hasonlóan a 

HK tegyen javaslatot a zárthelyi ütemtervre, és azt véleményezzék a tanszékek. 

Juttatási beszámoló 

Viola Krisztina elmondta, hogy késnek a kifizetések. Tájékoztatta továbbá a HK-t, hogy szerdán 

vagy csütörtökön Belső Juttatási Bizottság ülést hív össze, ahol a ösztöndíjról, ezen belül is a kö-

vetkező féléves szorzókról fognak beszélni. 

Kollégiumi beszámoló 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a gépész rendezvény meglehetősen kulturáltan zajlott, viszont 

hangoskodás volt. Tájékoztatott továbbá, hogy két asztal összetörött, de azok javításra is kerültek. 

Elmondta, hogy a MISZ Nonprofit Kft. által a kollégistáknak ígért promóciós termékek kiosztásra 

került. 

Hegedűs Zoltán jelezte, hogy az ÉMK Kari Hallgatói Tanács szeretne 5 helyet a Bercsényi 28-30 

Kollégiumban, ezért cserébe az építészek a VPK-ban felsőbb szintre kerülhetnek – erről az KHT 

kollégiumi bizottság vezetőjével egyeztetett). A HK-nak mérlegelni kell, hogy előnyös-e ez az 

építészeknek. Berecz Zsolt felvetette, hogy inkább tanulószobát biztosítsanak a VPK-s építészek-

nek. 

Farkas Péter elmondta, hogy a BME Hallgatói Portál még tesztelés alatt van, így a kollégiumi 

jelentkezés még nem indulhat meg. A hirdetmény kiküldésre kerül, a honlapon pedig feltüntetésre 

kerül majd, hogy a jelentkezés még nem indult el. 

Közéleti beszámoló 



 

 

Vajda Zoltán ismertette a Közösségi Ösztöndíj pályázat hirdetményét. A HK átvezette a szüksé-

ges változtatásokat, majd ezt követően Dávida Eszter felterjesztette a hirdetményt elfogadásra. A 

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

Daku Dávid elmondta, hogy az elmúlt héten RB volt, ahol elsősorban a Jegesestről volt szó. 

Vajda Zoltán elmondta, hogy januárban kezdődnek az Építész Napok szervezői ülései. Daku Dá-

vid ezzel kapcsolatosan jelezte, hogy írt a pályázóknak, és tájékoztatta őket a pályázat eredményé-

ről, valamint felkérte őket a szervezésben való részvételre. 

Takács Ákos elmondta, hogy megvolt az első Jegesest szervező egyeztetés. A HK-nak össze kel-

lene egyeztetnie a Szalagtűző Szakestély és a Jegesest időpontját, mivel a vegyészeknek jobb len-

ne a szakestélyre korábban kijelölt időpont. Dávida Eszter kérte, hogy Takács Ákos és Daku Dá-

vid egyeztessenek a vegyészekkel. Az ÉMK képviselői nem jöttek el az egyeztetésre, tehát nem 

tudni, hogy részt kívánnak-e venni. Az egyeztetésen szó volt már a költségek vállalásának arányá-

ról, mellyel kapcsolatban végleges álláspont még nincs. 

Takács Ákos elmondta, hogy biztosan a Műjégpályán lesz a rendezvény, ahova 1200 ember jöhet 

be. E hét csütörtökön további egyeztetés lesz a szervezők között. 

Kommunikációs beszámoló 

Berecz Zsolt elmondta, hogy az elmúlt héten a defo laborban volt egy egyeztetésen, de biztosan 

még nem lehet tudni, hogy mit szeretnének. Ami biztos, hogy számos lehetőséget és kapcsolati 

tőkét tudnak nyújtani a HK-nak. 

 

Budapest, 2011. december 19. 

 

 Jegyzőkönyv-vezető: Ülésvezető: 

 Hoffer Dávid Dávida Eszter  

  Elnök 

Határozatok 

Előterjesztés Eredmény 

Közösségi ösztöndíj pályázat kiírása 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 


