
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2013. április 2-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről 

 

Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely, Kelemen Krisztina, 

Marsal Béla, Takács Ákos, Vaits Zoltán, Vajda Zoltán, Vidák Miklós 

Vendég: Kovács Balázs 

Késett: Daku Dávid (10p), Nagy László (7p) 

Kimentéssel hiányzik: Dávida Eszter, Szabó Ádám 

 

Kovács Balázs beszámolt a 04. 09-én esedékes X1,2 szervezéséről. Elmondta, hogy a 

rendezvénynek az Ötkert nevű szórakozóhely ad otthont. A szóróanyagok elkészültek, a jegyek 

árusítása a hét végétől kezdődik. 

 

Elnöki beszámoló 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a múlt hét folyamán kollégiumi fegyelmi tárgyaláson vett részt. 

Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy elkészült az Alkotóhét végleges programtervezete. 

Berecz Zsolt Gábor tájékoztatta a Hallgatói Képviseletet, hogy a holnapi nap folyamán 14:15 órai 

kezdettel Kari Tanács ülés lesz. 

Berecz Zsolt Gábor közölte, hogy az Építészmérnöki Kar képviseletében Kóródy Anna jelentkezett 

a Doktorandusz Önkormányzat Tisztújító választásán. 

 

EHK beszámoló 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy Aszódi Attila április 1-jei hatállyal lemondott rektorhelyettesi 

pozíciójáról. 

Daku Dávid elmondta, hogy a 2012-ben beiratkozott hallgatók esetében törvényi módosítások 

várhatóak a szakmai gyakorlatok elvégzése terén. 

Daku Dávid közölte, hogy a Diákközpont és a Központi Tanulmányi Hivatal által végzett egyetemi 

létszámstatisztikák egymáshoz képest igen csekély eltéréseket mutattak. 

Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet bizottságai esetében a tagok 

jutalmazási rendszere változott. 



 

 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta. 

Daku Dávid elmondta, hogy az Idegennyelvi Központ hallgatói elégedettségi kérdőíveket tesz 

közzé a nyelvi kurzusok esetében bevezetendő változások lehetőségéről. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a BME Sportközpont kihasználatlan terei felhasználási lehetőségei 

kapcsán, az Egyetemi Hallgatói Képviselet kérdőíveket tesz közzé a hallgatóság körében. 

Daku Dávid közölte, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet által meghirdetett Campus térkép 

pályázatra három pályamű érkezett be. 

 

Oktatási beszámoló 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a múlt hét folyamán tartott Belső Oktatási Bizottsági ülésen a 

tagok a Rajzi hét, valamint a Szakmai Napok oktatáspolitikai kérdéseit tárgyalták. 

  

Idegennyelvű oktatási beszámoló 

Heincz Dániel elmondta, hogy az Erasmus külföldi ösztöndíj pályázat eredménye elleni 

felszólalások elbírálása sikeresen lezajlott. 

 

Gazdasági beszámoló 

Vidák Miklós kérte a Hallgatói Képviselet tagjait, hogy a márciusi keltezésű számlákat számára 

eljuttatni szíveskedjenek. 

Vidák Miklós elmondta, hogy a jövő hét folyamán elkészül az Építész Napok végleges 

költségvetése. 

 

Juttatási - térítési beszámoló 

Kelemen Krisztina emlékeztette a Hallgatói Képviseletet, hogy a Kari BME ösztöndíj pályázathoz 

szükséges dokumentumok leadási határideje április 3. 

Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy a Bursa Hungarica szociális ösztöndíj intézményi része nem 

került kiutalásra. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a Neptun Pénzügyi és Információs rendszerben található 026-os 

Ösztöndíj felülvizsgálati kérvény mától aktív. 

 

 

 



 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hernády Gergely bemutatta a Kollégiumok Osztály által továbbított árajánlatokat. A kivitelezési 

munkák célja az alagsori klubhelyiség szellőzőrendszerének felújítása, valamint földszinti 

helyiségracionalizálás. 

 

Öntevékeny köri beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy minden, az öntevékeny hallgatói csoportokat érintő írásos 

dokumentumot elhelyezett a Hallgatói Képviselet megosztott adatbázisán. 

Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy a holnapi nap folyamán 17:00 órai kezdettel megbeszélést tart a 

Bercsényi Építész DEPO tagjaival. 

Vajda Zoltán elmondta, hogy április 4-én öntevékeny köri gyűlést tart. 

 

Közéleti beszámoló 

Nagy László elmondta, hogy Rendezvény Bizottsági ülést tart a hét folyamán. 

 

Gólyatanács beszámoló 

Takács Ákos tájékoztatott, hogy a hét folyamán Gólyatanács ülést tart, ahol a kari Hallgatói 

Képviselet gazdálkodása, kommunikációja, valamint informatikai háttér infrastruktúra üzemeltetése 

témakörökben tartanak előadást az illetékes hallgatói képviselők. 

 

PR beszámoló 

Selmeczi Petra elmondta, hogy Kari Papír szerkesztőségi ülésre kerül sor a hét folyamán. 

 

Egyebek 

Vidák Mikós felhívta a hallgatói képviselők figyelmét az adott ügyeleti időpontokban való pontos 

megjelenés fontosságára. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Budapest, 2013. április 2. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 

 Farkas Péter Berecz Zsolt Gábor  

  Elnök 

 

Határozatok: 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

 

 


