
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2012. november 26-án, 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 kérte a HK-t, hogy korrektúrázza az SZMSZ módosításokat a hét folyamán. 

Dávida Eszter emlékeztette a HK-t, hogy a héten Kari Tanács lesz. Hoffer Dávid és Szabó Ádám 

jelezte, hogy nem tud részt venni rajta. Helyettük Nagy László és Takács Ákos lett delegálva. A HK 

a delegálási listát 12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás arányában elfogadta. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a nyári EHK tábor időpontját, és javaslatokat tett a kari tábor 

időpontjára. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, a jövő heti ülés időpont változásáról. 

Dávia Eszter emlékeztette a HK-t, hogy szombat éjfélig kell a havi beszámolókat feltölteni. 

 

EHK beszámoló 

Daku Dávid elmondta, hogy a hét folyamán kiküldésre került a E-könyvesbolt kapcsán egy kérdőív, 

kérte a HK-t, hogy hirdesse a hallgatóknak. 

Daku Dávid elmondta, hogy a DIK-es keretek költésének határideje december 7., amennyiben 

később is szeretnénk költeni, az külön jelezni kell az illetékesnek. 

Daku Dávid elmondta, hogy a DOK pályázatokat ezen a héten kell leadni a Diákközpontban. 

Daku Dávid tájékoztatta a HK-t a következő kifizetés feltöltés határidejéről, amely december 3. 

Daku Dávid elmondta, hogy az egyetemi klubok felújítási keretösszege 8%-ról 5%-ra csökkent, 

illetve elmondta enne felhasználási feltételeit. 

Hoffer Dávid elmondta, hogy Daku Dávid lett a HÖOK választmányi tag, és a BRSZ alenköki 

posztjára is ki lett nevezve. 

Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy lezárultak a TVSZ módosításának tárgyalásai, a következő 

Szenátuson előterjesztésre kerül. 

 



 

 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy a szakirány választási előadás jól sikerült. 

Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t, hogy a héten, szerdán BSc-s fórum lesz. 

Szabó Ádám felhívta a figyelmet, hogy a héten KOB lesz, kérte a tagokat, hogy jelenjenek meg 

rajta. 

Heincz Dániel elmondta, hogy elkészült a külföldi hallgatók levelező listája. 

 

Juttatási - térítési beszámoló  

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a héten elbírálásra kerültek a rendkívüli szociális pályázatok. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy hamarosan bírálói vizsga időpontok lesznek kiírva, az 

érintetteket tájékoztatja majd, hogy részt vegyenek rajta. 

Kelemen Krisztina tájékoztatta a HK-t, hogy a kifizetési listák hamarosan elkészülnek, és időben 

feltöltésre kerül. 

 

Gazdasági beszámoló 

Vidák Miklós tájékoztatást tartott a pénzügyi keretek jelenlegi állásáról, és felhívta a figyelmet a 

határidők betartására a költések terén. 

Farkas Péter elmondta, hogy az öntevékenyköri megállapodások átnézése elkezdődött. 

Farkas Péter tájékoztatta a HK-t, hogy a szakestély elszámolása jövő hétre elkészül. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a házirendet a KB átnézte, és a javításokra tett javaslatokat 

elküldte Fekete Dórának. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy december 10-én lesz a kollégiumi férőhelyosztás a KKB 

keretében. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a vendégfogadás menete egyszerűsítése folyamatban van, illetve 

a vendégfogadási időintervallumok átgondolásra kerültek, így a nappali vendégfogadás este 4 óráig 

tart majd. 

Hernády Gergely előterjesztette a kollégiumi plakátolási rend tervezetét, amely 14 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás arányában elfogadásra került. 

 

 



 

 

Öntevékenyköri beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy az öntevékeny köri állófogadás szervezése elkezdődött. 

 

Közéleti beszámoló 

Nagy László tájékoztatta a HK-t a Gödör programjáról. 

Nagy László kérte, hogy a Kollégiumi Bizottsággal közösen kezdődjön el a külsős rendezvények 

befogadásának koncepciójának megírása. 

Nagy László elmondta, hogy a sítábor befizetésének második köre december 21-én kezdődik. 

Vaits Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy december 4-én lesz a szakirányválasztási beszélgetés 

megtartva. 

Vaits Zoltán elmondta, hogy az Erasmusról szóló előadás sikeresen lezajlott. 

 

Gólyatanács 

Takács Ákos elmondta, hogy sikeresen lezajlott a nyíltnap, amelyen a gólyatanácsosok aktívan részt 

vettek. 

 

PR 

Berecz Zsolt bemutatta a novemberi Kari Papír jutalmazását, amelyet a HK 14 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás arányában elfogadott. Bemutatásra került a felvételi különszám díjazása is, amely 13 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányában lett elfogadva. 

  

 

Budapest, 2012. november 26. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 

 Hernády Gergely Dávida Eszter  

  Elnök 

 

 



 

 

Határozatok: 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

100/2012. Delegálási lista Kari Tanácsra  12 igen 1 nem 1 tartózkodás elfogadva 

101/2012. Plakátolási Rend 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

102/2012. Novemberi Kari Papír jutalmazás 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

103/2012. Felvételi különszám díjazás 13 igen 0 nem 1 tartózkodás elfogadva 

 

 


