
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2013. március 4-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről 

 

Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely, Marsal Béla, 

Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Vajda Zoltán, Vidák Miklós 

Kimentéssel hiányzik: Daku Dávid, Dávida Eszter 

Késett: Kelemen Krisztina (5p), Nagy László (5p), Takács Ákos (5p), Vaits Zoltán (5p) 

Vendég: Ladjánszky István, Lovász Dávid, Novák Milán 

 

Novák Milán ismertette a Bercsényi Gödör Klub hallgatói öntevékeny csoport által az elmúlt két 

évben, valamint a 2012/13 tanév februárjában tartott rendezvények gazdasági elszámolását. Nagy 

László ennek kapcsán felvetette az idegen nyelvű hallgatók számára bizonyos kedvezmények 

bevezetését, mely a Hallgatói Külügyi Testületen keresztül meghirdetett rendezvények forgalmát 

megnövelheti. 

Ladjánszky István elmondta, hogy a rendezvények ideje alatt foglalkoztatott öt biztonsági őr extra 

költségeket jelent, így megvizsgálandó, hogy biztonsági őrök nélkül milyen színvonalú 

rendezvényekre van lehetőség. 

 

Elnöki beszámoló 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a legutóbbi Dékáni Tanácson már az újonnan kinevezett 

oktatási dékánhelyettes, Vasáros Zsolt is jelen volt. Elhangzott, hogy a tanszékvezetői, valamint a 

docensi pályázatok leadása és elbírálása április első heteiben várható. Ennek kapcsán Becker Gábor 

tájékoztatta Berecz Zsolt Gábort, hogy az elmúlt időszakban a Hallgatói Képviselet által oktatóknak 

adott értékelések, valamint az Oktatás Hallgatói Véleményezésén elért eredmények is figyelembe 

vehetőek a bírálás során. Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy az Építészmérnöki Kar vezetése 

eredményesebb reklámkampányt szeretne a képzés népszerűsítése érdekében. 

Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a következő Kari Tanács ülés egyik napirendi pontja 

keretében a költségtérítési díj mértéke kerül elfogadásra. 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint 



 

 

annak mellékleteit a közeljövőben felül kell vizsgálni, a Hallgatói Képviselet operatív 

bizottságainak működését át kell gondolni. 

Berecz Zsolt Gábor közölte, hogy egyeztetett Szoboszlai Mihállyal a munkaerőpiaccal való 

hatékonyabb együttműködés érdekében létrehozandó adatbázis megvalósításáról, mely a nagyobb 

hazai, az építészmérnök hallgatók számára lehetséges munkahelyeket foglalja magában. 

Berecz Zsolt Gábor kérte a hallgatói képviselőket, hogy az elmúlt időszakról szóló egyéni 

munkabeszámolókat számára kedd éjfélig elküldeni szíveskedjenek. 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám tájékoztatott, hogy az Oktatás Hallgatói Véleményezése kitöltésére az elmúlt hét 

végéig volt lehetőség. 

Szabó Ádám elmondta, hogy a héten várhatóan Kari Oktatási Bizottságra kerül sor, az időpont 

pontosítása kapcsán még várja Dobszay Gergely visszajelzését. 

Szabó Ádám közölte, hogy a holnapi nap folyamán 17:00-kor Belső Oktatási Bizottságot tart. 

Szabó Ádám tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet kérésére az ekvivalencia 

táblázatok felülvizsgálatával foglalkozik. 

 

Idegennyelvű oktatási beszámoló 

Heincz Dániel elmondta, hogy a 27/2011. Rektori Utasítás alapján az Erasmus ösztöndíjra pályázott 

hallgatóknak az értékelés ellen felszólalni március 11-ig lehet. 

Heincz Dániel tájékoztatott, hogy 03. 11-én 14:00-kor Idegen nyelvi Oktatási Bizottsági ülésre 

kerül sor, közölte továbbá, hogy a hét folyamán Belső Idegen nyelvi Bizottsági ülést tart. 

 

Juttatási - térítési beszámoló 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy az elmúlt héten Belső Juttatási Bizottsági ülést tartott, ahol a kari 

kiegészítő ösztöndíjakra fordítandó keret felosztásának átgondolását tárgyalták. 

Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy 03. 17-én kerül sor a kifizetési listák feltöltésére. 

Kelemen Krisztina közölte, hogy a Külső Szociális Bizottság tárgyalta a rendszeres szociális 

pályázatok alsó ponthatárát, melyet 45 pontban minimáltak. Tájékoztatott továbbá, hogy a szociális 

pályázatok elbírálása ellen fellebbezni a Neptun Pénzügyi és Információs Rendszeren keresztül, a 

903-as kérvény leadásával, március 13-ig lehet. 

 

 



 

 

Gazdasági beszámoló 

Vidák Miklós tájékoztatta a Hallgatói Képviseletet, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet 02. 28-

án tartott ülésén elfogadta a sport és kulturális felhasználási célú keretek felosztására benyújtott 

módosító javaslatokat. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hernády Gergely elmondta, hogy Külső Kollégiumi Bizottságon vett részt az elmúlt hét folyamán. 

Elmondta, hogy jogi megfontolásból a "homogén hallgatói csoport" megnevezés a jövőben 

feltehetően "kollégiumi felvételi csoport" néven alkalmazandó. Tájékoztatott továbbá, hogy az 

Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta a kari Hallgatói Képviseletek kollégiumi felújítások 

priorizálására vonatkozó tervezeteit. Ennek kapcsán elhangzott, hogy a kollégiumi fejlesztésekre 

fordítandó felújítási keret évente újonnan folyósításra kerül. Hernády Gergely közölte, hogy a 

félévben a BME Hallgatói Portál kollégiumi felületén további specifikációk várhatóak. 

Hernády Gergely tájékoztatott, hogy az elmúlt hét folyamán teremigénylési gondok adódtak egy 

külsős rendezvény kapcsán, melyeket a helyszínen sikeresen megoldottak. 

Hernády Gergely elmondta, hogy a hét folyamán Kollégiumi Bizottsági ülést tart. 

Kelemen Krisztina közölte, hogy egyeztetett a Bercsényi 28-30 Kollégium kollégiumi mentoraival a 

kollégiumi szobaellenőrzések időpontját, valamint gyakoriságát illetően. 

 

Öntevékeny köri beszámoló 

Vajda Zoltán tájékoztatta a Hallgatói Képviseletet, hogy az Építészmérnöki Kar érintett hallgatói 

öntevékeny csoportok vezetőinek weblap üzemeltetési szerződést kell kötniük a Bercsényi 28-30 

Kollégium hálózati üzemeltetőjével. 

Vajda Zoltán elmondta, hogy a jövő hét folyamán Csizmazia Géza a Limes Model munkatársa 

előadást tart a Bercsényi Makett Kör hallgatói öntevékeny csoport gyűlése keretében a hallgatóknak 

az építészeti modellezés témakörében. 

Vajda Zoltán közölte, hogy az öntevékeny köri pályázatok módosításának határideje a félév hetedik 

hetének pénteki napja. Ennek kapcsán tájékoztatott, hogy a hallgatói öntevékeny csoportok 

eszközfejlesztésre március 17-ig tehetnek javaslatot. 

Vajda Zoltán elmondta, hogy Bercsényi Építész DEPO újragondolásával kapcsolatos kezdeti 

egyeztetések megtörténtek. 

Vajda Zoltán tájékoztatta a Hallgatói Képviseletet, hogy a B3 hallgatói öntevékeny csoport 

öntevékeny köri pályázaton elnyert keretein belül eszközölt átcsoportosítást. 



 

 

 

Közéleti beszámoló 

Nagy László elmondta, hogy az Építész Napok programja összeállt, és közölte, hogy a rendezvény 

záró estéje a Living Room szórakozóhelyen kerül megtartásra. Ennek kapcsán Berecz Zsolt Gábor 

kérte, hogy Ganz Dolphin számoljon be a Hallgatói Képviselet következő heti rendes ülésén a 

rendezvény részletes programjáról, valamint a költségvetésről. 

Nagy László elmondta, hogy a Rendezvény Bizottság tájékoztató nyitóülése a héten kerül 

megtartásra. Az elektronikus tájékoztatást követő visszajelzések alapján négy új érdeklődőre számít 

a bizottság ülésén. A feladatkörök tisztázása érdekében a bizottság működésére ügyrend elkészítése 

szükséges. 

Nagy László tájékoztatott továbbá, hogy a hét folyamán esedékes Firmaköszöntő Szakestély 

szervezésével kapcsolatban minden rendben halad. 

Takács Ákos közölte, hogy a Senior Kör 2012-es évre vonatkozó záróülése, majd ezt követően a 

jelen évre vonatkozó nyitóülése is sikeresen lezajlott. 

 

Gólyatanács 

Takács Ákos tájékoztatott, hogy a héten tartandó Gólyatanács ülésen Hernády Gergely és Kelemen 

Krisztina tartanak előadást a juttatások, térítések, valamint a kollégiumi rendszer felépítése kapcsán. 

 

PR 

Selmeczi Petra kérte a hallgatói képviselőket, hogy hivatalos levelezéseik folyamán használják az 

általa elkészített, egységes aláírás formát. 

Vajda Zoltán kérte Selmeczi Petrát, hogy a Kari Papír lapszámai a nyomdába kerülést megelőzően 

legyenek elérhetőek a hallgatói képviselők számára. 

 

Egyebek 

Vajda Zoltán kérte Marsal Bélát, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, miként lehet 

hatékonyabbá tenni az információk visszakeresését a hallgatói képviselők hivatalos levelezéseinek 

archívumából. 

Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy változtatásokat eszközöl a Hallgatói Képviselet irodája 

egyszerűbb fenntartása érdekében. 

 

 



 

 

 

 

Budapest, 2013. március 4. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 

 Farkas Péter Berecz Zsolt Gábor  

  Elnök 

 

Határozatok: 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

 

 


