
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2013. február 25-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről 

 

Jelen van: Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely, Kelemen 

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

Vajda Zoltán, Vidák Miklós 

Kimentéssel hiányzik: Berecz Zsolt Gábor 

 

Elnöki beszámoló 

Vidák Miklós tájékoztatott, hogy 02.28-án Kari Tanács lesz. 

Vidák Miklós elmondta, hogy a kari normatíva költségvetés elfogadásáról szóló hivatalos levelet 

eljuttatták Kovács Andrásnak. 

 

EHK beszámoló 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Felkészítő Napok jelenleg is zajlik, a Műegyetemi Állásbörze 

pedig március 5-én kezdődik. Kérte a Hallgatói Képviseletet, hogy kommunikációs csatornáikon 

reklámozzák a rendezvényt. 

Daku Dávid elmondta, hogy 02.21-én tartott Egyetemi Hallgatói Képviseleti ülésén Rémai Zsolt, a 

Kollégiumok Osztály igazgatója tartott beszámolót. Elmondta, hogy a PPP beruházások keretében 

felújított kollégiumok esetében az üzemeltetéssel kapcsolatos felülvizsgálat szükséges, a 

közeljövőben pályázati beruházás keretében megvalósulhat a Vásárhelyi Pál Kollégium 

vizesblokkjainak, valamint homlokzati nyílászáróinak cseréje, továbbá a Baross Gábor Kollégium 

villamossági felülvizsgálata. 

Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta a normatíva költségvetés 

felosztását. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a rendkívüli szociális pályázatok elbírálásra kerültek. 

Daku Dávid közölte, hogy Igaz Máté, a Hallgatói Külügyi Testület vezetője egy új külföldi 

ösztöndíjprogramra hívta fel a figyelmet. A Velux pályázat úti célja Dánia. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a sport és kulturális felhasználási célú pályázat elfogadását az 

Egyetemi Hallgatói Képviselet egy héttel eltolta. 



 

 

Daku Dávid elmondta, hogy a kollégiumi felújítási listák beküldési határideje 02. 28. Felhívta a 

figyelmet, hogy a lista határidőre történő elküldése része a teljesítmény alapú jutalmazásnak. 

Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet Belső Kollégiumi Bizottsága a 

félévben egységes kollégiumi felvételi rendszer alternatíváit dolgozza ki, valamint nagy hangsúlyt 

fektetnek a Diákközpont és a Kollégiumok Osztály leltárába tartozó kollégiumi eszközök számon 

tartására is. 

Dávida Eszter tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet Belső Oktatási Bizottságán vett 

részt. Ennek kapcsán kérte Szabó Ádámot, hogy népszerűsítse az OHV-t a hallgatóság körében. 

Elmondta továbbá, hogy a közeljövőben az oktatást érintő szabályzatok felülvizsgálata meg fog 

történni. 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám kérte a Hallgatói Képviselet tanszéki oktatási felelőseit, hogy a kötelező tárgyakhoz a 

Neptun Pénzügyi és Információs Rendszerbe beiktatott előkövetelményeket gyűjtsék össze, és 

vessék össze a kari honlapon található előtanulmányi renddel. 

Szabó Ádám elmondta, hogy a Várostervezés 2. tárgynál problémák adódtak az első vázlatterv 

leadásának tankörönként eltérő időpontja miatt. 

 

Idegennyelvű oktatási beszámoló 

Heincz Dániel elmondta, hogy 58 hallgató pályázott Erasmus ösztöndíjra, melyek elbírálására a hét 

folyamán kerül sor. Az előzetes eredmény már a héten elkészül, a végleges eredmény pedig április 

1-jén lesz elérhető az Erasmus Iroda honlapján. Az Építészmérnöki Kar 63 helyet kapott, a 

fennmaradó helyek elnyerésére ősszel pótpályázat kerül kiírásra. 

 

Juttatási - térítési beszámoló 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a héten Belső Juttatási Bizottsági ülést tart. 

Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy az első kifizetési listát határidőre feltöltötte. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a tanulmányi ösztöndíjak összege ellen felszólalni a harmadik 

kifizetési időpontot követő 15 munkanapon belül lehet. 

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-es kérvény leadásával lehet. 



 

 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a Külső Szociális Bizottság a jövőben a Térítési és Juttatási 

Szabályzat 2. sz. mellékletét fogja felülvizsgálni. 

 

Gazdasági beszámoló 

Vidák Miklós a Hallgatói Képviselet elé terjesztette a sport és kulturális felhasználási célú keretek 

felosztásának módosítását. A javaslat szerint a kulturális felhasználási célú keret a Kari Papír 2013. 

évre tervezett lapszámainak nyomtatására, valamint az Építész Napok előadóira fordítandó, míg a 

sportra költendő keretet a Bercsényi 28-30 Kollégium testépítő termének fejlesztésére használná fel. 

A javaslatot a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta. 

Vidák Miklós tájékoztatott, hogy kérte Ganz Dolphint, az Építész Napok főszervezőjét, hogy 

készítsen egy költségvetés tervezetet a rendezvényről. 

Farkas Péter kérte a Hallgatói Képviseletet, hogy a múlt hét folyamán leegyeztetett, a Szitakör, az 

Inventorok Kör, a Kondi Kör, a Főző Kör, valamint a B3 hallgatói öntevékeny csoportokat érintő 

gazdasági megállapodásokat fogadják el. A javaslatot a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett támogatta. 

Farkas Péter elmondta, hogy a megállapodások mellékleteit képező gazdasági beszámoló mintákat 

a hét folyamán véglegesítik. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hernády Gergely elmondta, hogy Külső Kollégiumi Bizottság lesz a hét folyamán. 

Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium portai felújítási munkálatai 

befejeződtek. 

Hernády Gergely közölte, hogy a hallgatói öntevékeny csoportok portán található taglistáit 

folyamatosan frissíti. 

Dávida Eszter kérte Hernády Gergelyt, hogy folyamatosan tartsa a kapcsolatot a Villamosmérnöki- 

és Informatikai Kar Kollégiumi Bizottságával. 

Berecz Zsolt Gábor kérte Hernády Gergelyt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségeit, miként lehet a 

Bercsényi 28-30 Kollégium alagsori klubhelyiségének befogadóképességét megnövelni. 

 

Öntevékenyköri beszámoló 

Vajda Zoltán előterjesztette az öntevékeny köri pályázati keret szétosztására tett javaslatát, melyet a 

Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatott. 

Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy a héten öntevékeny köri gyűlést tart. 



 

 

Vajda Zoltán elmondta, hogy a SCHÉK hallgatói öntevékeny csoport új vezetője Jankus Bence lett. 

Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy a legtöbb hallgatói öntevékeny csoport tagtoborzó gyűléseket tart a 

közeljövőben. 

 

Közéleti beszámoló 

Nagy László tájékoztatott, hogy a múlt héten tartott Gödör rendezvény létszáma alacsony volt. 

Nagy László elmondta, hogy a Rendezvény Bizottság tájékoztató nyitóüléséről szóló értesítéseket a 

hét folyamán közzéteszi a hivatalos információs csatornákon. 

Nagy László közölte, hogy az Építész Napok szervezésével minden rendben zajlik. 

Daku Dávid előterjesztette a Senior Kör pályázati hirdetményét, valamint a jelentkezési lap 

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

elfogadott. 

 

Gólyatanács 

Takács Ákos tájékoztatott, hogy a héten tartandó Gólyatanács ülésen Daku Dávid és Nagy László 

tartanak előadást a rendezvények szervezése, valamint az elsőéves hallgatók mentorálása kapcsán. 

Takács Ákos elmondta, hogy a következő hét végén csapatépítő kiránduláson vesz részt a 

Gólyatanács tagjaival.  

 

PR 

Selmeczi Petra elmondta, hogy a Kari Papír második számának megjelenése 2 napot csúszik. 

Selmeczi Petra elmondta, hogy egyeztetett a Megfagyott Muzsikus szerkesztőségi tagjaival, ahol 

megegyeztek a féléves megjelenéseket, valamint a lap tartalmát illetően. 

 

Egyebek 

Daku Dávid elmondta, hogy a nyári kari tábor augusztus 3-5. között kerül megrendezésre. 

Hernády Gergely kérte a Hallgatói Képviselet tagjait, hogy tartsák magukat az ügyeleti 

időpontokhoz. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Budapest, 2013. február 25. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 

 Farkas Péter Vidák Miklós 

  Alelnök 

 

Határozatok: 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

31/2013. 
Módosító javaslat: sport és kulturális 
felhasználási célú keretek felosztása 

13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

32/2013. 
Szita Kör, Inventorok Kör, Főző Kör, Kondi 
Kör, B3 hallgatói öntevékeny csoportokkal 
kötendő gazdasági megállapodások 

13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

33/2013. Öntevékeny köri pályázati keret felosztása 12 igen 0 nem 1 tartózkodás elfogadva 

34/2013. Senior Kör hirdetmény, pályázati adatlap 13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 

 


