
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2013. május 14-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről 

 

Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz Dániel, Kelemen 

Krisztina, Marsal Béla, Nagy László, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vaits Zoltán, 

Vajda Zoltán, Vidák Miklós 

Késett: Hernády Gergely (14p) 

Vendég: Bódi András, Gőbölös Anett, Novák Milán, Szűcs-Tassy Karina, Volkov Alexandra 

 

Napirend előtt 

Novák Milán ismertette a Bercsényi Gödör Klub hallgatói öntevékeny csoport által április hónapban 

szervezett rendezvények pénzügyi beszámolóit, melyet a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett elfogadott. 

 

Elnöki beszámoló 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a következő Kari Tanács ülésen a napirendi pontok között 

szerepel az Építészmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

Berecz Zsolt Gábor kérte a Hallgatói Képviselőket, hogy az időszaki munkabeszámolójukat 

számára holnap éjfélig eljuttatni szíveskedjenek. 

Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy az egyeztetések folyamatosan zajlanak a várhatóan 

következő félévben az intézménybe érkező brazil nemzetiségű vendéghallgatókkal kapcsolatban. 

Berecz Zsolt Gábor javaslatot tett a hallgatói képviselők egyetemi szabályzat zárthelyin elért egyéni 

eredményeik jutalmazására, melyet a Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett 

elfogadott. 

 

EHK beszámoló 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet bizottsági keretek közt tárgyal a 

Diákközpont szervezeti átalakításáról. 

Daku Dávid közölte, hogy a hallgatók által fizetendő szolgáltatási és térítési díjak befizetésével 

problémák adódtak, így a jövőben ezen tételek a záróvizsga időpontja előtt kiírásra kerülnek. 



 

 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Nagytétényi úti Kollégiumban a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem által bérelt férőhelyek kapcsán megkeresés érkezett Rémai Zsolthoz, 

a Kollégiumok Osztály igazgatójához, melyben tájékoztatást kérnek, hogy az Egyetem igényt tart-e 

a továbbiakban bérelt férőhelyeire. 

Daku Dávid közölte, hogy az OHV Szabályzat módosítását az Egyetemi Hallgatói Képviselet 

elfogadta. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Köztársasági ösztöndíj kiírását az Egyetemi Hallgatói Képviselet 

elfogadta, a pályázattal kapcsolatban a Rektori Utasítás a hét folyamán várható. 

Daku Dávid közölte, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Cságoly Ferencet rendes tagjai közé 

választotta. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta a kollégiumok 

népszerűsítését megcélzó kari médiaanyagokat. 

Dávida Eszter közölte, hogy a tantárgyfelvétel a jövőben csak abban az esetben lesz engedélyezett, 

amennyiben a hallgató azt megelőzően nyilatkozik aktív félévre történő bejelentkezéséről. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben a jövőben elérhető lesz 

a Diákhitel 2 igénylése opció. 

Dávida Eszter tájékoztatott, hogy elnöki értekezlet várható a kari Hallgatói Képviseletek elnökei 

számára. 

Dávida Eszter elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta a Térítési és Juttatási 

Szabályzat 1. sz. mellékletének módosítását. 

Dávida Eszter tájékoztatott, hogy az Építőmérnöki és a Közlekedés- és Járműmérnöki Karon 

jelenleg is zajlik a kari Hallgatói Képviselet Tisztújító szavazása. 

Dávida Eszter elmondta, a Hallgatói Külügyi Testület elkészítette a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem első saját angol nyelvű kiadványát. 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám közölte, hogy Belső Oktatási Bizottsági ülést tart a hét folyamán. 

Szabó Ádám tájékoztatott, hogy Külső Oktatási Bizottsági ülésre kerül sor a héten csütörtökön. 

Szabó Ádám elmondta, hogy az elsőéves hallgatók számára a Rajzhéttel kapcsolatos elektronikus 

kérdőívet közzétette. 

 

Gazdasági beszámoló 



 

 

Vidák Miklós elmondta, hogy április havi gazdasági elszámolás lesz esedékes a hét folyamán a 

Hallgatói Szolgáltató Iroda illetékes munkatársával. 

Berecz Zsolt Gábor ismertette a május 25-én kezdődő szakmai hétvége előzetes költségvetését, 

melyet a Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadott. 

 

Juttatási - térítési beszámoló 

Kelemen Krisztina közölte, hogy a héten pénteken az Egyetemi Hallgatói Képviselet Belső- és 

Külső Szociális Bizottságának közös megbeszélése várható. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hernády Gergely elmondta, hogy a kollégiumi kiköltözésekkel, illetve a nyári kollégiumi férőhely 

igényléssel kapcsolatos információkat közzétette. 

Hernády Gergely közölte, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet kérésére változtatások eszközlése 

szükséges a 2013/14 őszi félév kollégiumi felvételi pályázat hirdetménye kapcsán. 

Vajda Zoltán a Bercsényi 28-30 Kollégium földszinti helyiségeibe igényelt, azonban meg nem 

érkezett bútorok iránt érdeklődött. 

 

Közéleti beszámoló 

Nagy László tájékoztatott, hogy a Ballagás, valamint a Gyűrűavató Szakestély sikeresen lezajlott. 

 

Öntevékeny köri beszámoló 

Vajda Zoltán ismertette a Közösségi ösztöndíj pályázat hirdetményét. A Hallgatói Képviselet ezt 14 

igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

Vajda Zoltán elmondta, hogy öntevékeny köri gyűlést tart a vizsgaidőszak első hetén. 

Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy a kari tábor szervezése folyamatban van. 

 

PR beszámoló 

Selmeczi Petra ismertette a Kari Papír szerkesztőségi tagjainak május havi díjazását, melyet a 

Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogatott. 

Nagy László elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet honlapjának kivitelezése kapcsán ütemtervet 

állít össze, melyet a jövő hét folyamán ismertet. 

 

 



 

 

Egyebek 

Vaits Zoltán beszámolt a Magyar Építőművészek Szövetsége székházában tartott Évzáró Piknikről. 

 

 

 

Budapest, 2013. május 14. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 

 Farkas Péter Berecz Zsolt Gábor  

  Elnök 

 

Határozatok: 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

62/2013. 
Bercsényi Gödör Klub hallgatói öntevékeny 
csoport április havi gazdasági beszámoló 

14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

63/2013. 
Hallgatói képviselők egyetemi szabályzat 
zárthelyi eredményeinek jutalmazása 

11 igen 0 nem 3 tartózkodás elfogadva 

64/2013. 
Hallgatói Képviselet szakmai továbbképző 
hétvége előzetes költségvetés 

11 igen 0 nem 3 tartózkodás elfogadva 

65/2013. Közösségi ösztöndíj pályázat hirdetmény 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

66/2013. 
Kari Papír szerkesztőségi tagjainak 
jutalmazása 

14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 

 


