
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2013. június 3-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről 

 

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

Gergely, Kelemen Krisztina, Marsal Béla, Nagy László, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vaits Zoltán, 

Vajda Zoltán, Vidák Miklós 

Kimentéssel hiányzik: Selmeczi Petra 

 

Elnöki beszámoló 

Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy egyeztetett Becker Gáborral a Szakirányválasztási 

Szabályzat kapcsán. 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy Kari Tanács ülésre kerül sor a hét folyamán. Kelemen Krisztina 

és Vajda Zoltán kimentésüket kérték, őket Heincz Dániel és Nagy László helyettesítik. A delegálási 

listát 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

EHK beszámoló 

Daku Dávid elmondta, hogy a Műegyetemi Ifjúsági Egyesület, és a Műegyetemi Hallgatókért 

Alapítvány egységes beszámolója elkészült. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy várhatóan június 27-én érkeznek Magyarországra a brazil 

nemzetiségű vendéghallgatók, július elsejétől a Kármán Tódor Kollégiumban kapnak elhelyezést. 

Daku Dávid elmondta, hogy Igaz Máté, a Hallgatói Külügyi Testület vezetője Kínában tett 

látogatást, kölcsönös hallgatói együttműködés létesítés céljából. 

Daku Dávid elmondta, hogy az Építőmérnöki Karon sikeresen lezajlott a Tisztújító Szavazás, a múlt 

hét folyamán sor került a Hallgatói Képviselet alakuló ülésére. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet új 

kollégiumi referense Varga Károly. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a Térítési és Juttatási 

Szabályzat módosítása várható. 

Daku Dávid elmondta, hogy felmerült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V2 

épület hasznosításának lehetősége. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Goldmann György tér felújítására pályázat érkezett be az 

Egyetemi Hallgatói Képviselethez. 



 

 

Daku Dávid kérte a Hallgatói Képviselet, hogy a jövőben különös figyelmet kell fordítani arra, 

hogy a pótzárthelyi alkalmakra a hallgatóknak a Neptun rendszerben legyen lehetősége jelentkezni. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a be nem fizetett hallgatói térítések kezelését és beszedését Rektori 

Utasítás fogja szabályozni. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy az utolsó kifizetési időponthoz tartozó utalások közt szerepeltek a 

rendkívüli szociális, illetve az eddig ki nem fizetett ösztöndíjak. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. sz. mellékletét az Egyetemi 

Hallgatói Képviselet elfogadta. 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy megkapta Strommer Lászlótól a 2013/14 őszi félévre vonatkozó „B” 

verziós órarendet, melynek ellenőrzéséhez kérte a Hallgatói Képviselet tanszéki oktatási felelőseit. 

Szabó Ádám tájékoztatott, hogy megkeresés érkezett Lepel Adrienntől, a kari Neptun-

adminisztrátortól a 2013/14 őszi félévre beiratkozó hallgatók tárgyfelvételei kapcsán. 

Szabó Ádám elmondta, hogy Belső Oktatási Bizottság keretein belül ellenőrizték a 2013/14 őszi 

félévre vonatkozó kari zárthelyi ütemtervet. Ennek kapcsán Daku Dávid jelezte, hogy fordítsanak 

különös figyelmet a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat félévközi ellenőrzések számával kapcsolatos 

rendelkezéseinek betartására. 

 

Gazdasági beszámoló 

Vidák Miklós tájékoztatott, hogy Kari Gazdasági Bizottsági ülésre került sor a múlt hét folyamán, 

ahol az Építészeti Ábrázolás Tanszék közelmúltbeli beruházásai, valamint a kari tanszékek közötti 

támogatáselosztás algoritmusának változtatása szerepelt a napirendi pontok között. 

Vidák Miklós elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet 2012. évi gazdasági beszámolójának 

összeállításával foglalkozik, ennek kapcsán jelezte, hogy a hét folyamán Belső Gazdasági 

Bizottsági ülésre, majd ezt követően a javaslatok elfogadása végett rendkívüli hallgatói képviseleti 

ülésre kerül sor. 

 

 

Juttatási - térítési beszámoló 

Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy az utolsó kifizetési időponthoz tartozó kiutalandó összegek 

listáját feltöltötte. 

 



 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hernády Gergely elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet Belső és Külső Kollégiumi 

Bizottságának szokásos éves kollégiumi bejárásai keretében látogatást tettek a Bercsényi 28-30 

Kollégiumban. 

Hernády Gergely tájékoztatott, hogy újabb árajánlat érkezett a Bercsényi 28-30 Kollégium 

udvarának füvesítésére. 

 

Közéleti beszámoló 

Vaits Zoltán tájékoztatott, hogy Szakmai Napok szervezői gyűlésre került sor a múlt hét folyamán. 

Takács Ákos elmondta, hogy Senior Kör gyűlésre kerül sor a jövő hét folyamán. 

 

Öntevékeny köri beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy beérkeztek a 2013/14 tavaszi félévre vonatkozó Közösségi ösztöndíj 

pályázatok, ezzel kapcsolatban tájékoztatta a Hallgatói Képviseletet a bíráló bizottsági ülések 

időpontjairól. 

Vajda Zoltán ismertette az Egyetemi Hallgatói Képviselet által a kollégiumok népszerűsítése végett 

kiírt médiapályázatra a Képkocka hallgatói öntevékeny csoport által készített médiaanyagot, ezt a 

Hallgatói Képviselet Egyetemi Hallgatói Képviselethez történő továbbításra 13 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett alkalmasnak találta. 

Vajda Zoltán tájékoztatta a Hallgatói Képviseletet a kari tábor szervezéséről. 

 

Sport beszámoló 

Takács Ákos elmondta, hogy Hallgatói Sport Bizottság ülésére került sor a múlt hét folyamán, ahol 

többek között a nem régiben lezárult hallgatói sportfelmérés kiértékelésével foglalkoztak. 

Takács Ákos tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet a jövőben tervezi hallgatói 

sportösztöndíj kiírását. 

 

 

PR beszámoló 

Nagy László ismertette a Hallgatói Képviselet honlapjának elkészítésére vonatkozó szerződés 

formanyomtatványát, melyet a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

elfogadott. 



 

 

Nagy László tájékoztatott, hogy a Hallgatói Képviselet honlapjának megjelenését Szegedi Attila 

tervezi. 

 

IT beszámoló 

Marsal Béla tájékoztatott, hogy jelen hét szombati napján szerverkarbantartás miatt, a Hallgatói 

Képviselet belső levelezőlistája, valamint a képviselők hivatalos levelezési címei nem üzemelnek. 

Marsal Béla beszámolt az informatikai bizottságon történtekről. A bizottság tagjai a Hallgatói 

Képviselet pályázatainak elektronikus jelentkezési felületen történő leadásának, a kollégiumi 

teremfoglalás, valamint a kollégiumi könyvtár informatikai háttérrendszerének kialakításával 

foglalkoztak. 

 

Egyebek 

Berecz Zsolt Gábor előterjesztette javaslatát a Hallgatói Képviselet által minden évben átadott Év 

Hallgatója díjjal jutalmazandó személyre. A javaslat alapján a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem 

és 0 tartzókodás mellett Csontos Gyulát jelölte a díjra. 

 

Budapest, 2013. június 3. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 

 Farkas Péter Berecz Zsolt Gábor  

  Elnök 

Határozatok: 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

70/2013. Delegálási lista: Kari Tanács 13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

71/2013. 
Kari médiaanyag továbbítása az Egyetemi 
Hallgatói Képviselethez 

13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

72/2013. Év Hallgatója díjra jelölés: Csontos Gyula 13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 


