
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2013. január 21-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, Selmeczi Petra, Szabó 

Ádám, Takács Ákos, Vaits Zoltán, Vajda Zoltán, Vidák Miklós 

 

Elnöki beszámoló 

Dávida Eszter elmondta, hogy kérvénybírálás volt az elmúlt héten. 

Dávida Eszter felhívta a figyelmet, hogy szerdán KTB lesz, kérte a tagok megjelenését. 

Dávida Eszter emlékeztette a HK-t, hogy a havi beszámolók feltöltésének határideje február 5. 

Majd elmondta az EHK, HK kirándulás, illetve HK zh időpontját. 

 

EHK beszámoló 

Daku Dávid elmondta, hogy a HÖK – DIK költségvetést érintő módosításait elfogadta az EHK, 

jövőhéten a Szenátus elé kerül a módosítás. Elmondta, hogy SZFMR módosítás is várható. 

Daku Dávid közölte, hogy a kifizetések időpontjai meg lettek határozva, a következő kifizetés 

időpontja március 8. 

Daku Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy a szociális ösztöndíj pályázathoz szükséges bírálói vizsgák 

folyamatban vannak. 

Daku Dávid elmondta, hogy az EHK új oktatási referense Engert Attila lett.   

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy a zárthelyi ütemterv tervezet el lett küldve az oktatóknak. 

Szabó Ádám közölte, hogy a tárgyfelvétel a héten, csütörtökön kezdődik. 

Szabó Ádám elmondta, hogy a javító célzatú tárgyfelvételi kérvények leadásának határideje január 

27. 

 

 

 

 



 

 

Gazdasági beszámoló 

Vidák Miklós elmondta, hogy a pénzforgalommal rendelkező körök HK-val való megállapodásai 

hamarosan elkészülnek. 

Farkas Péter elmondta, hogy a nyomtatások összesítve lettek, a költések nem haladták meg az erre 

kijelölt pénzügyi keretet. 

 

Juttatási - térítési beszámoló  

Kelemen Krisztina tájékoztatta a HK-t, hogy megnyílt a szociális pályázatok leadásához szükséges 

rendszer. Elmondta, hogy a pályázatok leadásának határideje február 3. Közölte, hogy 

előreláthatóan február 18-ra végezni fognak a pályázatok bírálásával. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Kelemen Krisztina javasolta, hogy az üresen maradt egy mentori férőhely hallgatói férőhelyként 

legyen feltöltve. A javaslat 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadásra került. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy mentorgyűlés volt a héten, ahol szó volt a beköltözés 

lebonyolításáról és a jövőbeni célokról. 

 

Öntevékenyköri beszámoló 

Vajda Zoltán bemutatta a közösségi ösztöndíj pályázat végleges eredményét, amely 13 igen, 0 nem, 

1 tartózkodás arányában elfogadásra került. 

Vajda Zoltán elmondta, hogy a Bercsényi Zöld Körben körvezető váltás volt. 

 

Közéleti beszámoló 

Nagy László elmondta, hogy az Építész Napok főszervezői posztjára egy pályázat érkezett, Ganz 

Dolphintól. Javaslatára a HK 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányában elfogadta a pályázatot. 

Nagy László elmondta, hogy egyeztetett Orbán Balázzsal a Bercsényi Gödör Klubról és 

megbeszélték a problémákat és az elvégzendő változtatásokat. Erre a célra javasolta a felújítási 

keretből való költést. A HK 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányában elfogadta a javaslatot. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy voltak kint felmérni a szellőzőrendszert, hamarosan elkészül rá 

az árajánlat. 

 

 

 



 

 

Sport 

Takács Ákos elmondta, hogy a Jegesest szervezése elkezdődött. 

Takács Ákos közölte, hogy Horváth Vivien kérte, hogy a kari rendezvény ütemtervet osszuk meg 

vele. 

 

PR 

Selmeczi Petra elmondta, hogy szerkesztőségi ülés volt a héten, ahol a grafikusok is megjelentek. 

Selmeczi Petra bemutatta a művészeti vezetői pályázatra beérkezett egy pályázatot, és javasolta a 

posztra Szegedi Attilát. A javaslat 12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás arányában elfogadásra került. 

 

Egyebek 

Hoffer Dávid bejelentette, hogy csütörtöki hatállyal lemond a képviselői mandátumáról. A HK 13 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

Megbeszélések után a HK elnöki posztjára Berecz Zsolt Gábor 11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás, 

illetve az EHK delegált posztra Dávida Esztert 11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás arányában delegálta 

a HK. 

 

Budapest, 2013. január 21. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 

 Hernády Gergely Dávida Eszter  

  Elnök 

 

 

 

 

 

 



 

 

Határozatok: 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

005/2013. Mentori férőhely feltöltés 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

006/2013. Közösségi ösztöndíj eredmény 13 igen 0 nem 1 tartózkodás elfogadva 

007/2013. ÉN főszervezői poszt 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

008/2013. Gödör felújítási keret költés 13 igen 0 nem 1 tartózkodás elfogadva 

009/2013. Művészeti vezető pályázat 12 igen 0 nem 2 tartózkodás elfogadva 

010/2013. Hoffer Dávid lemondása 13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

011/2013. új delgálás 11 igen 0 nem 3 tartózkodás elfogadva 

012/2013. új delgálás 11 igen 0 nem 3 tartózkodás elfogadva 

 

 


