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

Takács Ákos Dávid, Vajda Zoltán, Vermes Boldizsár, Viola Krisztina 

Vendég: Benkő Melinda, Hernády Gergely, Ónody Zsófia, Vidák Miklós, Nácsa Dóra, Pádár 

Soma, Józsa Katalin, Somhegyi Balázs 

 

Napirend előtt 

A Hallgatói Képviselet vendége Benkő Melinda, aki tanszékvezetői pályázatot adott be az Urba-

nisztika Tanszék tanszékvezetői pozíciójának elnyerése céljából. 

Dávida Eszter köszöntötte a Benkő Melindát, és kérte, foglalja össze a pályázatában leírtakat, 

emelje ki a hallgatókat érintő legfontosabb gondolatokat. 

Benkő Melinda elmondta, hogy 2005 óta tanszékvezető-helyettesként dolgozik. Pálfy Sándor már 

a kora miatt nem lehet tovább tanszékvezető, így tanszéken belüli megegyezés szerint a Tanárnő 

adta be a pályázatot. 

Benkő Melinda elmondta, hogy az Idegennyelvi Oktatási Bizottság a nemzetközi dékánhelyettesi 

pozíció megszűnése után jött létre, és Varga Tamás oktatási dékánhelyettes úr kérésére került a 

Tanárnő a bizottság élére. Elmondta, hogy 2 éve tölti be a kari Erasmus koordinátori pozíciót. 

Dávida Eszter kérdésére Benkő Melinda elmondta, az oktatási feladatait részben szükséges leépí-

tenie. Az Urbanisztika Tanszéken komoly kutatómunka folyik, mellyel szintén rengeteg idő megy 

el, viszont a szakmai elismertséghez szükséges a tudományos megjelenés, nemzetközi téren is. 

Benkő Melinda elmondta, hogy az új képzés indulásakor az Urbanisztika Tanszék a korábbi 

urbanista modullal ellentétben a tervezői szakirányon való oktatásra és egy erős MSc képzésre 

kívánta helyezni a hangsúlyt, bár jelen esetben sajnos az MSc nem úgy működik, ahogy azt sze-

rették volna. 



 

 

Az osztatlan és a BSc képzéssel kapcsolatban elmondta, hogy sajnos a képzésnek országos szabá-

lyozásnak kell megfeleljenek, így nem könnyű akár a mintatanterv nagyobb volumenű változtatá-

sa. Az európai építésziskolák képzései is nagyban különböznek, a képzés minősége annak tartal-

mán múlik. A képzés tekintetében kiemelte, hogy pozitív, hogy a BME-n magas a műszaki tarta-

lom, míg egyébként nem ez az általános trend. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a HK véleménye szerint a mintatanterv olyan irányú módosítása 

lenne pozitív, amelyben nagyobb specializációra lenne lehetőség. Benkő Melinda elmondta, hogy 

támogathatónak gondolja a specializáció erősítését és a jelenlegi mintatanterv sem helyes a tekin-

tetben, hogy a rég berögzült kredit és óraszámok sem tükrözik a mai igényeket. A várostervezés 

más nyugati egyetemeken is jóval nagyobb hangsúlyt kap, hiszen szükség van nagy léptékben 

gondolkodó urbanistákra vagy tervező-építészekre. 

Elmondta, hogy a tervezési szigorlatok alapján az a tapasztalata, hogy nem érik össze a tervezési 

és műszaki tudás, és sajnos ez alkalmanként diplomaterveknél is előfordul. 

Elmondta, hogy azt tartaná jónak, hogy a hallgatók jó része harmadév végére megtalálná azt, 

hogy mivel szeretne a későbbiekben foglalkozni és arra koncentrálna, specializálódna, hiszen 

minden területen lehetőség van a kreatív alkotásra. 

Dávida Eszter kérte, hogy fektessen a HK és a tanszék minél nagyobb hangsúlyt az egymás kö-

zötti kommunikációra és együttműködésre. 

 

Elnöki beszámoló 

Dávida Eszter elmondta, hogy március 12-én tanszékvezetői pályázatokat véleményező bizottság 

lesz, ahova két főt delegál a Hallgatói Képviselet. Berecz Zsolt jelezte, hogy szívesen részt venne 

a bizottságon Dávida Eszter mellett. 

Dávida Eszter beszámolt az elmúlt hétvégén lezajlott EHK-KHK továbbképző hétvége fejlemé-

nyeiről, az ott megvitatott témákról. 

Elmondta, hogy Zimányi Péterrel (VIK) találkozott az elmúlt héten, ahol a HÖK Alapszabállyal 

kapcsolatosan egyeztettek. 

Dávida Eszter kérte a Kollégiumi Bizottságot, hogy egyeztessenek arról, hogy ha amennyiben a 

következő félévtől nem lenne az ÉPK HK-nak kollégiumi férőhelye a Schönherz Kollégiumban, 

akkor milyen lehetőségek merülnek fel. 



 

 

Dávida Eszter beszámolt a március 12-i Dékáni Tanács ülésről. Becker Gábor dékán úr kérte a 

HK-t, hogy a HK nagyobb fórumon kérdezze meg a hallgatók véleményét a képzéssel kapcsolat-

ban. Dávida Eszter javasolta, hogy egy beszélgetés keretében kérdezze meg a HK a szakmai kö-

rökben aktív hallgatók véleményét. 

Dávida Eszter az értekezleten felvetette a szakirány-átjelentkezés korlátozásának témáját. 

Dávida Eszter elmondta, hogy március 20-án az ÉPK és a VBK Hallgatói Képviseletek közös 

vacsorán vesznek részt. 

Dávida Eszter a Seniorkörrel kapcsolatban elmondta, hogy az ütemezés folyamatban van, a kö-

vetkező hét elején szeretné, ha a HK elfogadná a hirdetményt. 

Dávida Eszter felvetette, hogy a HK hirdessen egy nyílt HK ülést, ami a Bercsényi 28-30 Kollé-

gium nagytársalgójában kerülne megrendezésre. 

 

EHK beszámoló 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy elmúlt csütörtökön az EHK vendége volt Igaz Máté (HKT me-

nedzser), aki prezentálta az EHK-nak a testület 2012. évi költségvetését, melyet az EHK elfoga-

dott. Emellett a képviselők kérdezhettek a HKT működésével kapcsolatban. 

A Kollégiumok Osztály költségvetésével kapcsolatban úgy tájékoztatták az EHK-t, hogy egyelő-

re a KO fenn tudja tartani magát, viszont hosszútávon szükség lehet a kollégiumi díjak emelésére. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy az EHK elfogadta az egyetemi öntevékeny körök eszközpályá-

zatát – várhatóan a jövőben az Egyetemi Mászókör leltárát a Testnevelési Tanszék kezeli majd, 

és ők nyújtják be az igényeket az EHK felé. 

Vermes Boldizsár úgy tájékoztatott, hogy a rendszeres szociális támogatások fellebbezése márci-

us 11-én zárult. 

A nyári bennlakás kollégiumi díjakkal kapcsolatban elmondta, hogy azok maradnak az előző évi 

szinten. 

Vermes Boldizsár jelezte, hogy az EHK március 22-én egyetemi fórumot tart a K172-ben a Fel-

sőoktatási Törvény változásairól. 

 

 

 



 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy képzéssel kapcsolatos kérdőív már véglegesítés alatt van. Dávida 

Eszter kérte, hogy március 14-ig készüljön el. 

Szabó Ádám az elmúlt heti Belső Oktatási Bizottság üléssel kapcsolatban elmondta, hogy a Kari 

Oktatási Bizottság ülésre készülő tanszéki véleményekről beszéltek, valamint a korábban említett 

kérdőívről volt szó. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a következő héten Kari Tanulmányi Bizottság ülés lesz a tanszéki 

kompenzációs díjakkal kapcsolatban. 

Viola Krisztina beszámolt az Idegennyelvi Oktatási Bizottságról, ahol angol nyelvi képzésben 

részt vevő hallgatók tartottak előadást a képzés problémáiról. Szó esett arról, hogy a karnak való-

ban át kellene gondolnia ezeket a problémákat, hiszen a kar bevételeinek nagy hányada érkezik 

ebből a képzésből. Szó volt továbbá az Erasmus Budapest programról. 

Viola Krisztina elmondta, hogy március 12-én Külső Idegennyelvi képzési és Külügyi Bizottság 

volt az EHK-ban, ahol a hallgatók rendszerbe való integrálásáról volt szó. 

 

Juttatási-térítési beszámoló 

Viola Krisztina elmondta, hogy az elmúlt héten Külső Szociális Bizottság volt, ahol a rendkívüli 

szociális ösztöndíj pályázatokat bírált a bizottság. 

Elmondta, hogy március 12-én megérkeztek hozzá a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat fel-

lebbezések. 

Dávida Eszter elmondta, hogy Kelemen Krisztina és Selmeczi Petra jelentkeztek a teljesítmény-

alapú ösztöndíjakért felelős posztra. Dávida Eszter kérte, a jelöltek osszák meg motivációjukat. 

 

Gazdasági beszámoló 

Palatin-Speier Judit beszámolt az elmúlt heti Hallgatói Szolgáltatói Irodáról történt tájékoztató-

ról. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a rendelések jóval egyszerűbbek lesznek, és a MISZ Kft. gépjár-

művei is kölcsönbe vehetők beszerzés/pakolás szempontjából. 

Palatin-Speier Judit elmondta, hogy március 21-én Kari Gazdasági Bizottság ülés lesz. 

 



 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hegedűs Zoltán beszámolt az elmúlt heti Kollégiumok Osztály részéről végzett leltárról, ahol 

kérte a KO, hogy az öntevékeny kör vezető váltások minél hamarabb kerüljenek lejelentésre a 

KO felé. 

Farkas Péter elmondta, hogy a leselejtezéshez szüksége van egy elektronikai eszközökhöz értő 

személyre. 

Farkas Péter elmondta, hogy a felvonóval kapcsolatos eredeti szerződésből kikerültek bizonyos 

dolgok – jelezte, hogy ezzel kapcsolatban a KO-hoz fordul. 

Selmeczi Petra jelezte, hogy az elmúlt héten SCHÉK Közgyűlés volt. 

Takács Ákos kérte, hogy a KB tisztázza, hogy a Bercsényi Mászókörhöz tartózó, a Bercsényi 

edzőteremben található eszközöket hol lehetne elhelyezni. 

 

Közéleti beszámoló 

Vajda Zoltán beszámolt az előző heti Öntevékeny köri gyűlésről, ahol Vajda Zoltán tájékoztatta a 

köröket az eszközpályázat eredményről és a változtatási lehetőségekről. Ezzel kapcsolatban to-

vábbi bizottság várható. 

Vajda Zoltán elmondta, hogy Szakács Enikő (GTK) megkereste a közösségi ösztöndíjjal kapcso-

latban. 

Az Öntevékeny köri gyűlés előtt egyeztetett Szentesi Anettel (EHK) a Bercsényi Mászókör pá-

lyázatával kapcsolatban. 

Daku Dávid beszámolt az elmúlt heti Rendezvény Bizottság ülésről, ahol a Félévzáró 

kertipartyról volt szó. 

Daku Dávid kérte, hogy a képviselők véleményezzék a HK és a Gödör Klub öntevékeny kör kö-

zötti együttműködési megállapodást. Daku Dávid jelezte, hogy egyeztetett a B3 és az Inventorok 

öntevékeny körökkel egy hasonló együttműködési megállapodásról. 

Daku Dávid elmondta, hogy szerdán 18:00-tól lesz Rendezvény Bizottság ülés. 

Vidák Miklós az x1,2-vel kapcsolatban elmondta, hogy a következő héten indul a rendezvény 

promóciója. Jelenleg a helyszín keresése folyik, valamint a zene leszervezése is folyamatban van. 



 

 

Az Építész Kari Napokkal kapcsolatban Vajda Zoltán beszámolt az előző megbeszélésen történ-

tekről, a tanszéki vetélkedő, az Architlon és a Makettverseny felelősei is megválasztásra kerültek. 

Az előplakát nyomtatása folyamatban van. 

 

Kommunikációs beszámoló 

Berecz Zsolt elmondta, hogy április 1-től megújul a HK blog. A blog funkciója, hogy bemutassa a 

HK és a képviselők munkáját, a döntések előkészítő folyamatait. Berecz Zsolt kéri, hogy heti 

szinten minden hallgatói képviselő bejegyzéseket tegyen. 

Berecz Zsolt beszámolt a Média Bizottság ülésről, ahol a médiakörökről volt szó. 

A Megfagyott Muzsikussal kapcsolatban elmondta, hogy továbbra sem kapott végleges verziót. 

Egyebek: 

1. Berecz Zsolt elmondta, hogy rosszul kerültek be az Erasmus hirdetménybe a portfolió 

pontok, de az elnyert ösztöndíjon és helyeken ez nem változtatott. Berecz Zsolt elmondta, 

hogy fellebbezni lehet március 27-ig. 

2. Hoffer Dávid jelezte, hogy szeretne lemondani a jegyzőkönyvvezetői posztról. 

3. Dávida Eszter kérte, hogy a képviselők március 17-ig töltsék fel a havi munkabeszámoló-

ikat. 

 

Budapest, 2012. március 12. 
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