
 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2012. március 26-án 19:00-kor tartott rendes üléséről 

 

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

Krisztina, Palatin-Speier Judit, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Vajda Zoltán, Vermes Boldizsár, 

Viola Krisztina 

Vendég: Hernády Gergely, Ónody Zsófia, Csapó Viktória, Grátz Sarolta, Szabó Réka, Szűcs 

Mihály 

Hiányzik (kimentéssel): Dióssy András 

 

Elnöki beszámoló 

Dávida Eszter beszámolt a március 26-án tartott Dékáni Tanácsról, ahol szó volt a tanszéki 

kompenzációs díjakról. Daragó László tájékoztatta az érterkezlet résztvevőit, hogy Neptun 

továbbképzésen vett részt. Varga Tamás elmondta, szerinte az idegen nyelvű képzéssel a BME-nek 

központilag kellene foglalkoznia, a kari szintű megoldások nem elegendőek. Becker Gábor 

tájékoztatta a kari vezetést, hogy április 4-én 14:15-kor Kari Tanács lesz. 

Dávida Eszter kérte Vajda Zoltánt, hogy írjon egy rövid beszámolót az Alkotóhét ideje alatt 

megrendezésre kerülő Építész Napok 2012 rendezvényről, illetve annak előkészítéséről a Kari 

Tanács következő ülésére. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy március 26-án megtörtént a rektorválasztás. 

Hoffer Dávid elmondta, hogy az idegen nyelvű képzésen belül nincs elég hallgató. Ennek okai a 

következők:  az ezen képzésen részt vevő hallgatók ügynökökön keresztül kerülnek a BME-re, akik 

nem elég hatékonyak, valamint a költségvetési keret is kicsi. Dávida Eszter elmondta, hogy a KTH-

nak jelenleg nincsen humán erőforrása az idegen nyelvű hallgatók adminisztrációs ügyeire, így akár 

az is előfordulhat, hogy van olyan külföldi képzésben részt vevő hallgató, aki nem fizeti a kirótt 

költségtérítési, illetve külön eljárási díjakat. 

Dávida Eszter elmondta, hogy április 4-i Kari Tanács ülésen születik döntés a tanszékvezetői 

pályázatok ügyében, amelyeket a véleményező bizottság már elfogadott. 

Dávida Eszter a HK április 2-ai ülésére meghívta Dobai János tanár urat, aki pályázatot adott be az 

Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék tanszékvezetői pozíciójának elnyerésére. A HK 

ezután következő négy ülésén minden alkalommal vendégül lát egy-egy újonnan megválasztott 

tanszékvezetőt. 



 

 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy az április 2-ai üléstől kezdve Keresztes Péter, a Hallgatói 

Szolgáltatói Iroda munkatársa minden kar HK ülésen részt fog venni. Feladata, hogy a HK-kat 

tájékoztassa a Hallgatói Szolgáltatói Iroda működéséről. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a Kari Makettező Műhellyel kapcsolatos bizottságba Dióssy András 

szeretné, ha részt venne. 

Dávida Eszter elmondta, hogy megkereste Kolossa József a docensi pályázatával kapcsolatban. 

Segítséget és támogatást kér a HK-tól a szakmai közéleti részvétel és a jó docensi tulajdonságok 

tekintetében. 

Dávida Eszter elmondta, hogy Varga Tamás dékánhelyettes úr esetenként csak hetekkel később 

véleményezi a hozzá beérkező hallgatói kérvényeket, ezzel jelentősen lassítva az ügyvitel hosszát. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy a HÖOK Vezetőképző április 13-16-ig lesz megtartva. 

Hoffer Dávid elmondta, hogy a rendezvénnyel járó költségek felét fizeti az EHK. Kiemelte, hogy 

aki nem érintett az Építész Napok 2012 szervezésében, annak erősen ajánlott a részvétel. 

Dávida Eszter elmondta, hogy beszélgetést folytatott Balázs Mihály tanszékvezető úrral  a jelenlegi 

képzéssel kapcsolatban. Becker Gábor dékán úr kérte a HK-t, hogy kezdeményezzen 

beszélgetéseket hallgatók és oktatók bevonásával a képzés tapasztalatinak összegyűjtése céljából. 

Dávida Eszter megkérte Szabó Ádámot, hogy egyeztessen Dobszay Gergely tanár úrral az oktatók 

kiválasztásával kapcsolatban. 

Dávida Eszter megkérte a Hallgatói Képviselet tagjait, hogy akik szeretnének részt venni a 

Gólyatáborban, azok írjanak egy motivációs levelet. Hoffer Dávid kérte, hogy csak az jelentkezzen 

seniornak, aki tudja vállalni az ezzel járó felelősséget az egész első félév során, nem csak a 

Gólyatáborban, illetve a Gólyahéten. Hoffer Dávid azt is felvetette, hogy azok a személyek is részt 

vehetnének a Gólyatáborban, akik seniorok nem szeretnének lenni, de a következő Tisztújítás során 

jelöltetnék magukat hallgatói képviselőnek. Hoffer Dávid elmondta, hogy a Seniorkör vezetői poszt 

betöltésére a motivációs levelek beadási határideje március 31. 

 

EHK beszámoló 

Vermes Boldizsár ismertette a következő félévre vonatkozó, EHK-tól kapott támogatási 

keretösszegeket, melyeket a HK az öntevékeny körök támogatására, illetve a hallgatói iroda 

működésének biztosítására használhat fel. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Hallgatói Képviseletek szabályzatismereti tudásszintjét felmérő 

teszt április 23-án 18:00 órakor lesz. Ismertette a teszt értékelési szempontjait, valamint a 

kiosztandó összegek odaítélési elveit. 



 

 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy az EBME ösztöndíj pályázat eredménye elfogadásra került. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy a tanulmányi ösztöndíjakkal korrekciói kifizetésre kerültek. 

Vermes Boldizsár megkérte a hallgatói képviselőket, hogy a Műhellyel kapcsolatos kérésükkel vagy 

kérdésükkel, az EHK felé forduljanak. 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t a március 29-én tartott Kari Oktatási Bizottságról, ahol Rajzi és 

Formaismereti Tanszék, az Urbanisztika Tanszék és a Lakóépülettervezési Tanszék fejtette ki a 

véleményét a kétciklusú képzés tapasztalatairól. Szabó Ádám elmondta, hogy a Rajzi és 

Formaismereti Tanszéket hátrányosan érintette a rajzi tárgyak kreditjeinek csökkentése, valamint 

szeretnék szigorítani a rajzi felvételi alkalmassági követelményrendszerét. Az Urbanisztika 

Tanszékkel kapcsolatban Szabó Ádám elmondta, hogy az alap és a mester képzés időtartamát 4 +1,5 

évről 3,5 +2 évre módosítanák, továbbá azt szeretnék, ha a szakirány választásig 6 félév telne el, 

hogy a hallgatók már ismerjék a tanszék tárgyait. 

Szabó Ádám elmondta, hogy felkerültek a dékáni honlapra az előzetes vizsgaidőpontok. 

Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t, hogy április 4-én 14:00-kor a Belső Oktatási Bizottság ülést tart, 

melynek témái a következők: komplex tárgyak felvételének szabályzata, valamint a  Becker Gábor 

dékán úr által kezdeményezett beszélgetésre meghívott oktatók névsora. Dávida Eszter kérte, hogy 

minden KOB tag jelenjen meg a bizottságon, ezenfelül kérte Szabó Ádámot, hogy a szakirány 

választással kapcsolatos kérdőív április 2-ig készüljön el. 

Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t, hogy március 29-én 12:00-kor Kari Tanulmányi Bizottsági ülés 

lesz, ahol a téma a tanszéki kompenzációs díjak lesznek. Az ülésen Hoffer Dávid nem tud részt 

venni, helyette a Hallgató Képviselet Kelemen Krisztinát delegálja. Dávida Eszter a delegálási 

listát felterjesztette szavazásra. Az előterjesztést a HK 13 igen, 0 nem és 0 tartozkodás mellett 

elfogadta. 

Viola Krisztina tájékoztatta a HK-t, hogy Belső Idegennyelvű Oktatási Bizottsági ülés lesz március 

28-án 17:00-kor. Dávida Eszter kérte Viola Krisztinát, hogy március 27. 12:00-ig küldje el a Belső 

Idegennyelvű Oktatási Bizottság napirendi pontjait a HK-nak. 

Berecz Zsolt elmondta, hogy az Erasmus pályázatok fellebbezési határideje március 27-én 

16:00-kor jár le, melyre eddig összesen 5 fellebbezés érkezett be. 



 

 

 

Juttatási - térítési beszámoló  

Dávida Eszter kérte Viola Krisztinát, hogy írjon egy beszámolót a KSZB-vel kapcsolatos 

problémákról. 

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

teljesítményalapú juttatás-térítési referensi posztra. Dávida Eszter szavazást kezdeményezett a 

poszt elnyerésére. A szavazáson Selmeczi Petra 4 igen, Kelemen Krisztina 7 igen szavazatot 

kapott, 2 tartózkodás mellett. A megerősítő szavazáson Kelemen Krisztinát 10 igen, 1 nem és 

2 tartózkodó szavazattal a HK támogatta. Dávida Eszter elmondta, hogy a héten fog Kelemen 

Krisztinával beszélgetni a referensi feladatokkal kapcsolatban. 

Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t a maradványkeret szétosztásának pontrendszerével 

kapcsolatos előterjesztéséről: Tisztújítással összefüggésben tartott hallgatói fórumon való 

részvételért 1 pont, Tisztújító szavazáson való részvételért 2 pont, OHV maradéktalan kitöltéséért 

félévenként 1 pont, első éves hallgatóknak 1 pont jár. Daku Dávid felvetette, hogy az Önkéntes 

Napon való részvételért is járhatna pont. A HK a kérdést megvitatta, és arra az álláspontra jutott, 

hogy a regisztrációs problémák miatt nem lehet hitelesen regisztrálni a résztvevőket, ezért a 

felvetést nem támogatja. Vermes Boldizsár a maradványkeret szétosztásának pontozását 

felterjesztette szavazásra. Az előterjesztést a HK 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

elfogadta. 

 

Gazdasági beszámoló 

Palatin-Speier Judit beszámolt a március 21-én tartott Kari Gazdasági Bizottságról. 

Palatin-Speier Judit elmondta, hogy az előző évi gazdasági beszámolóból december hónaphoz még 

nem áll rendelkezésre minden adat, így azt csak a következő HK ülésre tudja prezentálni. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hegedűs Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy március 23-án Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol 

Oláh Dániel felvázolta a kollégiumi szelektív hulladéktárolás lehetőségeit. 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy március 21-én Külső Kollégiumi Bizottságon vett részt, ahol 

tájékoztatást kapott arról, hogy a következő félévtől növekedni fognak a kollégiumi díjak, mivel az 

elmúlt hat évben ez összesen 1000 Ft-tal nőtt, valamint az EHK a kollégiumi bejárásokat a kari 

napok utáni időszakra tervezi. 



 

 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium udvarán elkészült a korlát 

helyreállítása, valamint, hogy a kollégiumban a lift már működik, de a javítás még befejezetlen. 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy március 21-én lesz Kollégiumi Bizottság, ahol a Bercsényi 28-30 

Kollégium bútorozása lesz a fő téma. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy az előző KB-n a két elhívott mentor közül Szabó Balázs nem 

jelent meg, helyette március 30-ai bizottságra megy el. A mentorok elkezdik a kollégium bútorok 

leltározását. 

Hernády Gergely elmondta, hogy kollégiumi hirdetők ügye megfelelően halad, már csak a végleges 

dizájnt kell kitalálni. 

Selmeczi Petra elmondta, hogy március 22-én a tájépítészek megtekintették a kollégium udvarát. A 

végleges tervek elkészítéséhez március 30-án találkoznak legközelebb. 

Vajda Zoltán elmondta, hogy a Villamosmérnöki és Informatikai Karon új Kollégiumi Bizottság 

alakult, amellyel már egyeztetett a megfelelő témákban. 

Hoffer Dávid kérte, hogy a KB készítsen költségvetési tervet a jövőre nézve, mert nagy 

valószínűséggel a kollégiumok vezetése a jövőben állami kézbe fog kerülni. 

 

Öntevékenyköri beszámoló 

Vajda Zoltán értesítette a Csókört, hogy a HK előző ülésén elfogadta annak SZMSZ-ét. 

Vajda Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy eszközpályázatot módosító jelleggel március 27. éjfélig 

küldhetnek az öntevékeny körök. Elmondta, hogy jövő héten öntevékeny köri gyűlést fog tartani, 

melynek pontos időpontja még határozatlan. 

Vajda Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy a BSZK öntevékeny kör új körvezetőt választott Vágner 

Bernadett személyében. 

 

Közéleti beszámoló 

Daku Dávid elmondta, hogy március 21-én megtartotta a Rendezvény Bizottság rendes ülését. 

Daku Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy az X1,2 rendezvény helyszíne a Corvintető lesz, valamint, 

hogy Králik Attilával egyeztetett az Önkéntes nappal kapcsolatban.  

Daku Dávid ígéretet tett, hogy a HK és a Gödör között megkötendő megállapodási szerződést a 

héten elküldi a HK-nak. 

Vajda Zoltán elmondta, hogy március 23-án az Építész Napok 2012 rendezvény szervezőivel 

megbeszélést tartott. A csapatok regisztrációs felülete elkészült, amely már csak pár javítást 



 

 

igényel. Elmondta, hogy jövő héten várható a következő szervezői ülés. Vajda Zoltán ígéretet tett, 

hogy az április 2-ai HK ülésen bemutatja az Építész Napok előzetes költségvetését. 

Daku Dávid elmondta, hogy az év végi piknik előkészületei jól haladnak. 

Kommunikációs beszámoló 

Berecz Zsolt elmondta, hogy a HK blog új formájában április 1-jétől lesz elérhető. 

Berecz Zsolt elmondta, hogy a Kari Papír következő számában Szoboszlai Mihály helyett Kalmár 

Miklóssal lesz interjú. 

 

Egyebek 

1. Dávida Eszter elmondta, hogy április 4-én lesz az utolsó Gólyatanács ülés, ahol vendégek 

lesznek Dávida Eszter és Vermes Boldizsár. Dávida Eszter felvetette, hogy azok a 

gólyatanácsosok, akik megfelelő számú HK ülésen vettek részt, kerüljenek fel a HK belső 

levelező listájára. 

2. Takács Ákos elmondta, hogy előző héten volt Hallgatói Sport Bizottság, ahol egyeztettek a 

következő félévi ülésrendről. A Bizottság ezután havi rendszerességgel fog ülésezni. 

3. Takács Ákos tájékozatta a HK-t, hogy a DSK április 5-én tanár-diák kosárlabda mérkőzést 

szervez. 

4. Takács Ákos továbbította a Mászókör kérését, miszerint kétnapos mászóversenyt szeretne 

tartani. Dávida Eszter megkérte Daku Dávidot, hogy beszéljenek erről a Rendezvény 

Bizottságon. 

5. Vermes Boldizsár kérte Berecz Zsoltot, hogy küldjön el számára minden fájlt, ami a Kari 

BME ösztöndíj pályázattal kapcsolatban. Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy az 

irodai belső gépeken nem lehet belépni a Hallgató felhasználóval, csak a hallgatói 

munkaállomáson. 

6. Daku Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy március 27-én megrendeli az irodaszereket, amelyek 

március 29-én érkeznek meg. 

7. Berecz Zsolt prezentálta a Kari BME ösztöndíj pályázat hirdetményét. Dávida Eszter 

felterjesztette a javaslatot szavazásra.  Az előterjesztést a HK 13 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellet elfogadta. 

8. Dávida Eszter elmondta, hogy a március 31-én esedékes HK szakmai napnak mielőbb 

elküldi a témáit és programját. 

 

Budapest, 2012. március 26. 



 

 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 Ónody Zsófia Dávida Eszter  

  elnök 

Határozatok 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

28/2012. 
Delegálási lista Kari Tanulmányi Bizottságra 

(Kelemen Krisztina) 
13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

29/2012. 

Megerősítő szavazás Kelemen Krisztina 

teljesítményalapú térítési-juttatási referensi 

posztjára 

10 igen 1 nem 2 tartózkodás elfogadva 

30/2012. Maradványkeret szétosztás pontozásai 13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

31/2012. Kari BME ösztöndíj pályázat hirdetménye 13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 


