
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2012. november 12-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről 

 

Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády 

Gergely, Hoffer Dávid, Kelemen Krisztina, Marsal Béla, Nagy László, Selmeczi Petra, Szabó 

Ádám, Takács Ákos, Vaits Zoltán, Vajda Zoltán, Vidák Miklós 

 

Elnöki beszámoló 

 

 

EHK beszámoló 

Daku Dávid elmondta, hogy a gazdasági megbeszélések alapján a MISZ Kft.-nek fizetendő 

Üzemeltetetési díjváltozatlan maradt, míg a felújításra szánt keret mértéke csökken az egyetemi 

klubbok esetén. 

Daku Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy kiírásra került az EgyetemiSportpályázat. 

Daku Dávid elmondta, hogy az Épírőmérnöki Kar új EHK-s delegáltja Varga Károly lett. 

Daku Dávid elmondta, hogy tűzrendészeti felmérések voltak a kollégiumokban, a hiányosságok 

pótlását elkezdték. 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy BOB volt a héten, ahol kiosztották a tanszék felelősi posztokat. 

Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t a KOB-n történtekről. Elmondta, hogy szó volt a 

diplomaszabályzatról, illetve a kivitelgyakorlat változásáról. Az utóbbi új elnevezést kapott, 

mostantól építőipari szakmai gyakorlat néven fog futni, illetve mostantól a gyakorlat során az 

építőtáborok beszámítható időtartama maximalizálva lett 1 hétben. 

 

Idegennyelvű okatási beszámoló 

Heincz Dániel elmodta, hogy IDOB volt a héten, melyen a gazdasági megszorítások miatti 

idegennyelvű oktatási átalakításokról volt szó. 

 

Juttatási - térítési beszámoló  



 

 

Kelemen Krisztina bemutatta a kari tisztújításon dolgozó szavaztatók jutalmazását. A HK 14 igen, 0 

nem, 0 tatózkodás arányában elfogadta. 

Berecz Zsolt Gábor bemutatta a Kari Papír jutalmazását, amely 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

került elfogadásra. 

 

Gazdasági beszámoló 

Vidák Miklós elmondta, hogy a sportpályázati pénzek költése folyamatban van.  

Vidák Miklós kérte az illetékeseket, hogy a TDK-s költésekről időben legyen tájékoztatva. 

Farkas Péter bemutatta az elmúlt év Szakestélyeinek költségvetését. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Kelemen Krisztina tájékoztatta a HK-t, hogy KKB lesz a jövőhét folyamán. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a fegyelmi felelősök változásáról az EHK értesítve lett. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy megérkeztek az új beléptető kártyák a koliba. 

Kelemen Krisztina tájékoztatta a HK-t, hogy az előző heti tűzriadó próba sikeresen lezajlott a 

kollégiumban. 

Kelemen Krisztina elmondta a KB új felépítését, és kérte, hogy a HK szavazzon Hernády Gergely 

kollégiumi referensi posztjáról. A HK 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban elfogadta a 

jelölést. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a KB a héten pénteken tartja majd ülését. 

 

Öntevékenyköri beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy az elmúlt héten öntevékeny köri ülés volt, melyen főként a körök 

motivációjáról, közösségi termek használatáról esett szó. 

Vajda Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy a hét folyamán tart majd a körök gazdaságáról 

megbeszélést. 

 

Közéleti beszámoló 

Nagy László bemutatta az idei Gólyabál költségvetés tervezetét. A HK 13 igen, 0 nem, 1 

tartózkodás mellett elfogdata. 

Nagy László elmondta, hogy a Kari Sítábor férőhelyeinek száma 180-ra lett növelve a nagy 

érdeklődés miatt. 

 



 

 

Senior kör 

Daku Dávid megkérte Hernády Gergelyt, hogy állítson össze egy kérdőívet a gólyák 

félévértékeléséhez. 

 

Gólyatanács 

Takács Ákos elmondta, hogy a heti gyűlésen Hülber Attila és Viszoki Csaba fog előadást tartani a 

HK történelméről. 

 

Sport 

Takács Ákos elmondta, hogy a Bogdánfi úti sporttelepet államosítani fogják. 

Takács Ákos tájékoztatta a HK-t, hogy a Jegesest szervezése elkezdődött. 

 

PR 

Selmeczi Petra elmondta, hogy a Kari Papír felvételi különszámát elkészítette és továbbküldte.  

Elmondta, hogy a nyíltnap során Odoo bejárásra is lesz lehetőség. 

 

TDK 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy az ajándékok beszerzése megtörtént. Elmondta, hogy az idei 

közönségszavaztatást Vukoszávlyev Zorán fogja lebonyolítani. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a TDK költségvetése nagyobb lesz a tervezettnél. A módosítást 

a HK 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban elfogadta. 

 

  

 

Budapest, 2012. november 12. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 

 Hernády Gergely Dávida Eszter  

  Elnök 

 



 

 

Határozatok: 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

95/2012. Szavaztatók jutalmazása  14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

96/2012. Kari Papír jutalmazás 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

97/2012. Kollégiumi referensi poszt 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

98/2012. Gólyabál költségvetés tervezet 13 igen 0 nem 1 tartózkodás elfogadva 

99/2012. TDK költségvetés mósosítást 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 

 


