
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2013. február 11-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, Szabó Ádám, Takács Ákos, 

Vaits Zoltán, Vajda Zoltán, Vidák Miklós 

Késik: Selmeczi Petra (4 p.) 

 

Elnöki beszámoló 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a héten kérvényelbírálás volt, ahol a tárgy újrafelvételi 

kérelmeket bírálták el. 

Berecz Zsolt Gábor emlékeztette az érintetteket, hogy a holnapi nap folyamán KOB lesz, amelyen a 

BSc diploma lesz a fő témakör. 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy utána jártak a BSc képzésből osztatlanra való átvétel esetén a 

hallgatói szerződés aláírásának szükségességének. E szerint, akit átvesznek, annak is alá kell majd 

írnia ezentúl. 

Berecz Zsolt Gábor közölte, hogy neveztünk a Zöld HK díjra, és a félév során többször is jöhetnek 

ellenőrizni az irodát. 

 

EHK beszámoló 

Dávida Eszter elmondta, hogy a Kari Papír közbeszerzési pályázata lezárult. 

Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy új DIK igazgatói pályázat lesz kiírva. 

Dávida Eszter elmondta, hogy az EHK bizottsági szinten fog foglalkozni a méltányossági kérelmek 

kérdéskörrel. 

Dávida Eszter közölte, hogy az EHK által szervezett továbbképzésen mindenki az alapozó kurzuson 

fog részt venni. 

Dávida Eszter elmondta, hogy OHV kampány fog indulni, ennek kapcsán több levél is ki fog menni 

a levelező listákra, és megkért mindenkit, hogy hirdesse a nagyobb kitöltöttség érdekében. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a kollégiumi házirendeket elfogadták és megérkeztek a hivatalos 

példányok. Kérte az illetékest, hogy juttassa el a kollégiumba. Közölte továbbá, hogy az igényelt 

fegyelmi kártyákat a DIK-ben lehet átvenni. 



 

 

 

Oktatási beszámoló 

Berecz Zsolt Gábor kérte Szabó Ádámot, hogy a hét folyamán tartson BOB-ot. 

Heincz Dániel elmondta, hogy a héten BIB lesz, ahol az Erasmus pályázat tapasztalatait fogják 

átbeszélni. 

 

Gazdasági beszámoló 

Vidák Miklós elmondta, hogy a héten részt vett a KGB. 

Vidák Miklós közölte, hogy a sport és kultúr pályázat első körének elküldési határideje pénteken 

van. 

Előterjesztésre került a pénzbevétellel rendelkező öntevékeny csoportok– HK  megállapodások, 

melyeket 14 igen,  0 nem, 0 tartózkodás arányában elfogadott a HK. 

  

Juttatási - térítési beszámoló  

Kelemen Krisztina tájékoztatta a HK-t, hogy a szociális ösztöndíjpályázatok elbírálása folyamatosan 

folyik, péntekre előre láthatóan végezni fognak. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Kelemen Krisztina közölte, hogy az ingyenes kollégiumi vendégéjszakák időpontjai el lettek küldve 

az EHK-nak. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy az új kollégiumi házirend feltöltésre került a képviselet 

honlapjára. 

Kelemen Krisztina emlékeztette a tagokat, hogy a héten KB lesz. 

Hernády Gergely elmondta, hogy a kollégiumi portafelújítás elkezdődött. 

 

Öntevékenyköri beszámoló 

Vajda Zoltán közölte, hogy szerdán lesz az öntevékeny köri gyűlés. 

Vajda Zoltán előterjesztette az eszközpályázat, amely módosításokkal 14 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás mellett elfogadásra került. 

 

 

 

 



 

 

Közéleti beszámoló 

Nagy László elmondta, hogy a Gödör felújítás elkészült, költségvetése a jövő heti ülésen 

bemutatásra kerül majd. 

Nagy László tájékoztatta a HK-t, hogy az Építész Napok szervezése elkezdődött, folyamatos 

egyeztetés folyik a főszervezővel. 

 

Sport 

Takács Ákos elmondta, hogy a Jegesest szervezése halad, a jegyárusítás elkezdődött a K épületben. 

Takács Ákos kérte, hogy ha valakit érdekelne a HSB delegált poszt, akkor azt jelezze nála. 

 

Gólyatanács 

Takács Ákos elmondta, hogy elkezdődtek az előadások a HK-s posztokról.  

 

PR 

Selmeczi Petra elmondta, hogy a Kari Papír megjelenése a holnapi napon lesz. 

Selmeczi Petra közölte, hogy készülőben van egy HK-s levelezési sablon, amellyel a HK egységes, 

kifelé irányuló kommunikációját szeretné javítani. 

 

 

Budapest, 2013. február 11. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 

 Hernády Gergely Berecz Zsolt Gábor  

  Elnök 

Határozatok: 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

021/2013. HK - öntevékeny köri megállapodás 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

022/2013. Eszközpályázat 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 

 


