
 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2012. október 15-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről 

 

Jelen van: Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Hegedűs Zoltán, Hernády Gergely, 

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

Vermes Boldizsár, Viola Krisztina  

Vendég: Heincz Dániel, Marsal Béla, Nagy László, Vidák Miklós  

Késett: Vajda Zoltán (5 p) 

Hiányzik (kimentéssel): Berecz Zsolt Gábor 

 

Elnöki beszámoló 

Dávida Eszter elmondta, hogy a Solar Decathlon résztvevőinek a Junior Prima Primissima díj 

átvétele várhatóan a Diákközpont segítségével fog megtörténni. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t arról, hogy a Tisztújítással és a Választással minden 

rendben halad. 

Dávida Eszter emlékeztette a jelenlévőket, hogy szerdán, október 17-én, a K275-ben lesz a 

Fórum, és ennek kapcsán kérte a referenseket, hogy nézzék át, az itt tartandó beszámoló 

anyagát. Hoffer Dávidot külön kérte, hogy a TVSZ illetve a TJSZ változásairól tartson majd 

előadást.. 

Dávida Eszter megkérte Farkas Pétert és Hernády Gergelyt, hogy mutassák be a Tisztújító 

kirándulás költségtervezetét. A tervezetet 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányba elfogadta 

a HK. 

 

EHK beszámoló 

Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar új EHK-s 

delegáltja Szilágyi Attila lett, illetve a KHK új elnöke Dósa Bálint. 

Hoffer Dávid elmondta, hogy Kovács András EHK elnök még nem kapott e-mailben 

értesítést Dávida Esztertől arról, hogy Dióssy András és Palatin-Speier Judit képviseleti 

mandátuma megszűnt. 

Hoffer Dávid elmondta, hogy az Odooház október 15-én érkezik meg az egyetemre. 



 

 

Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy az EHK általt a KHK-knak biztosított sport és 

kulturális támogatás fennmaradó részének elnyerésére kiírt pályázaton az ÉPK HK is további 

támogatásban részesült. 

Hoffer Dávid megkérte Selmeczi Petrát, hogy a Nyílt Naphoz szükséges kari életet bemutató 

fotókat juttassa el az illetékesnek. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy az EHK Belső Gazdasági Bizottsága továbbra is 

foglalkozik a klubkoncepció kérdésével. 

Vermes Boldizsár tájékoztatást tartott a HK-nak az EHK-n belüli referensi posztok 

változásáról. 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t az előző heti Kari Oktatási Bizottság ülésén elhangzottakról. 

Elmondta, hogy Benkő Melinda tarott beszámolót a tervezett angol MSc szakról. Továbbá 

elmondta, hogy a tagok kérték a szakirányválasztási keretszámok felülvizsgálatát. 

Szabó Ádám elmondta, hogy Dobszay Gergely a Diplomaszabályzat újragondolása kapcsán 

javaslatot fog beterjeszteni a következő Kari Oktatási Bizottság ülésén. 

Dávida Eszter megkérte Szabó Ádámot, hogy a Belső Oktatási Bizottság is foglalkozzon a 

kérdéssel. 

 

Juttatási - térítési beszámoló  

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a Kari BME Ösztöndíj Pályázat a kevés jelentkezőre való 

tekintettel javasolja a pályázat leadási határidejének meghosszabbítását 2012. október 24-én 

12:00-ig. A javaslatot a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

elfogadta. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy az ösztöndíjak kiutalása kapcsán felmerült problémákról 

tájékoztatta Rácz Tamást (EHK). 

 

Gazdasági beszámoló 

Vidák Miklós kérte a HK-t, hogy a számlák átvétele során jobban figyeljenek az 

adminisztrálásra. 

Vidák Miklós elmondta, hogy egyeztetett Orbán Balázzsal a felújítási keret felhasználási 

lehetőségeiről. 



 

 

Dávida Eszter kérte Vajda Zoltánt, hogy a jövő hét folyamán tartson bizottságot az 

eszközpályázat második körének elbírálására, amelyen kérte, hogy Vidák Miklós is jelenjen 

meg . 

Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t az irodai beléptető rendszer felújítására érkezett 

árajánlatról. A HK 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban megszavazta a felújítási 

keretösszeget. 

 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy 200 darab új beléptető kártyák érkezett a koliba. 

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a kollégiumi hálózatfejlesztési tervet a BSZK hamarosan 

összeállítja és a HK elé terjeszti a javaslatot. 

Farkas Péter tájékoztatta a HK-t, hogy a kollégium tűzvédelmével kapcsolatban egyeztetések 

voltak, ennek kapcsán próbariadó lesz hamarosan a kollégiumban, illetve elmondta, hogy a 

klubvezetőknek tűzvédelmi oktatáson kell részt venniük. . 

Dávida Eszter megkérte a KB-t, hogy állítson össze egy költségvetési táblázatot. 

 

Öntevékenyköri beszámoló 

Vajda Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy az Öntevékeny Köri Eszközpályázat módosításának 

határideje október 19-én (pénteken) lejár. Elbírálására a jövő hét folyamán tart bizottságot. 

 

Közéleti beszámoló 

Daku Dávid tájékoztatást tartott a Kari Sítáborról. Elmondta, hogy a héten megkezdődik a 

befizetés, amelyre a HK irodában, ügyeleti időben lesz lehetőség. 

Daku Dávid és Nagy László prezentálta az idei Gólyabál költségvetésének tervezetét. 

Dávida Eszter előterjesztette Berecz Zsolt Gábor által ajánlott szeptemberi Kari Papír és a 

Gólyaszám díjazását. A szeptemberi díjazást javítva 12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

arányában elfogadta a HK. A gólyaszám díjazása 13 igen, 0 nem, 0 tartózdodás 

arányban került elfogadásra. 

 

Sport: 

Takács Ákos tájékoztatta a HK-t, hogy a héten Sportszakosztályi Gyűlés lesz, ahol az 

eszközpályázatról és program tervezetekről lesz szó. 



 

 

  

Egyebek 

1. Dávida Eszter felhívta a jelenlévők figyelmet, hogy a következő HK ülés időpontja 

október 24-e, szerda 18:00. 

2. Hoffer Dávid elmondta, hogy tanszéki kompenzációs díjak el lettek küldve a KTB- 

számára. 

3. Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy a gólya levelezőlista átnevezésre került. 

 

Budapest, 2012. október 15. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 Hernády Gergely Dávida Eszter  

  Elnök 

 

Határozatok 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

80/2012. Tisztújító kirándulás költségtervezet 13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

81/2012. Irodai beléptető felujítási keretösszege 13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

82/2012. Szeptemberi KP díjazás 12 igen 1 nem 0 tartózkodás elfogadva 

83/2012. KP gólyaszám díjazás 13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

84/2012. KBME pályázat új ütemezése 13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 


