
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2012. november 19-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 

Dávida Eszter elmondta, hogy december 2-ig kell jelentkezni a Doktorandusz Önkormányzat 

választásra. 

Dávida Eszter felhívta a HK figyelmét, hogy pénteken 10 órakor kezdődik a HK-s beszélgetés a 

Bercsényi 28-30 Kollégiumban. A délután folyamán oktatókkal lesz beszélgetés a kari oktatás 

jövőjéről. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a héten lesz kérvényelbírálás. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy a héten lesz a Jövőtudatos Településfejlesztés Konferencia, 

kérte, hogy akinek szükséges, jelenjen meg rajta. 

 

EHK beszámoló 

Daku Dávid elmondta, hogy bizottsági szinten foglalkoztak a kollégiumokat érintő ügyekkel. 

Felhívta a figyelmet, hogy a felvételi eljárás módosításának határideje a 14. oktatási hét vége. Szó 

volt még, a helyiségekre vonatkozó felelősségvállalási nyilatkozatról, amely KHK szinten 

módosítható. 

Daku Dávid elmondta, hogy az EHK nem vesz részt a Jegesest szervezésének folyamatában. 

Daku Dávid tájékoztattat a HK-t, hogy elfogadásra kerültek a szakkollégiumi pályázatok, utólagos 

hiánypótlás feltétele mellett. Elmondta, hogy a jövőben negyedévente szakkollégiumi költségi 

visszaigazolás fognak kapni a KHK-k. 

Daku Dávid tájékoztatást tartott a Doktorandusz Önkormányzat választások menetéről. Elmondta, 

hogy szavazni a Diákközpontban is lehet majd. 

Daku Dávid elmondta, hogy december 17-én szavaz majd a Szenátus a TVSZ módosításokról. 

Daku Dávid felhívta a juttatási referens figyelmét, hogy a kifizetési listák feltöltésének határideje 

december 3. 



 

 

Daku Dávid elmondta, hogy HK továbbképző hétvége lesz majd a vizsgaidőszak végén.  

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy Belső Oktatási Bizottság lesz a héten. 

Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t, hogy szerdán 14 órától lesz szakirányválasztási előadás. 

 

Juttatási - térítési beszámoló  

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a Kollégiumi és Szociális Bizottság tagok 

vagyonnyilatkozatainak leadása folyamatban van, a határidőre mindenki le fogja adni. 

 

Gazdasági beszámoló 

Vidák Miklós elmondta, hogy a héten sikeresen lezajlott az októberi gazdasági elszámolás. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a Kollégiumi Bizottság foglalkozik majd a kollégiumi házirend 

problémáinak javításával, melyeket Külső Kollégiumi Bizottság fog megtárgyalni a héten. 

Kelemen Krisztina tájékoztatta a HK-t, hogy megkezdődött a kollégiumi leltározás és leselejtezés. 

Hernády Gergely kérte a HK-t, hogy a levelező listára felküldött plakátolási rend tervezetét 

véleményezzék. 

 

Öntevékenyköri beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy szerdán lesz megbeszélés az öntevékeny körök gazdasági 

megállapodásáairól. Beszélni fognak a gazdasági megállapodások kialakításáról. 

 

Közéleti beszámoló 

Nagy László elmondta, hogy az elmúlt héten sikeresen lezajlott a Gólyabál. Ennek gazdasági 

elszámolásához még adatokat várnak. 

Nagy László tájékoztatta a HK-t, hogy a héten lesz Szalagtűző Szakestély a kollégiumban. 

Vaits Zoltán elmondta, hogy holnap este lesz előadás a kollégiumban, melyen Erasmusos hallgatók 

fognak mesélni tapasztalataikról. 

 

Sport 

Takács Ákos elmondta, hogy a Jegesest szervezési megbeszélések elkezdődtek. 



 

 

 

PR 

Selmeczi Petra elmondta, hogy a Kari Papír felvételi különszáma elkészült időben. 

Selmeczi Petra tájékoztatta a HK-t, hogy a pénteki nyíltanap előkészítése rendben zajlik. 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a Kari Papírnak jövő héten lesz lapzártája. 

 

IT 

Marsal Béla elmondta, hogy Gyenes Tamással folyamatosan egyeztet az irodai hálózat és egyéb 

fejlesztésekről. 

  

 

Budapest, 2012. november 19. 
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