
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2013. március 25-én, 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, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vaits Zoltán, 

Vajda Zoltán, Vidák Miklós 

Késett: Nagy László (4p) 

 

Elnöki beszámoló 

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

Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy szakmai továbbképző hétvégét szervez a hallgatói 

képviselők számára. 

Berecz Zsolt Gábor kérte a hallgatói képviselőket, hogy az elmúlt időszakról szóló egyéni 

munkabeszámolóikat számára kedd éjfélig eljuttatni szíveskedjenek. 

Berecz Zsolt Gábor kérte Szabó Ádámot, hogy tisztázza az osztatlan és BSc képzésekben kötelező 

jelleggel teljesítendő alkotóhetek száma körül kialakult félreértéseket. 

Dávida Eszter és Szabó Ádám jelezték, hogy nem tudnak részt venni a 04. 03-án tartandó Kari 

Tanács ülésen. Őket Heincz Dániel és Selmeczi Petra helyettesítik. A delegálási listát a Hallgatói 

Képviselet 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 

  

EHK 

Daku Dávid elmondta, hogy Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által szervezett 

továbbképző hétvégén vesznek részt az Egyetemi Hallgatói Képviselet tagjaival 04. 05-től. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a legutóbbi Egyetemi Hallgatói Képviseleti ülésen Kreutzer Richárd 

és Keresztes Péter ismertették a Diákközponttal kapcsolatos elképzeléseiket. 

Daku Dávid közölte, hogy az Egyetemi Hallgatói Doktorandusz Önkormányzat ülésezett a múlt hét 

folyamán. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy Csabay Bálint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzattal kapcsolatos 

értelmezést kért az Egyetemi Hallgatói Képviselettől a mintatantervben meghatározott kötelező 

kreditmennyiségen túl felvehető kreditek után fizetendő díjakra vonatkozóan. 



 

 

Daku Dávid elmondta, hogy a jövőben korlátozni fogják a Kari Hallgatói Képviseletek által a 

Központi Tanulmányi Hivatalon keresztül lekérdezhető adatok tartalmát. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy emelkedtek a nyári időszakban fizetendő kollégiumi térítési díjak. 

Daku Dávid közölte, hogy az elmúlt időszakban megnőtt a kollégiumi fegyelmi eljárások száma. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a rendszeres szociális ösztöndíjak elleni felszólalások a Kari 

Hallgatói Képviseletek felé továbbításra kerültek. 

Daku Dávid kérte a Hallgatói Képviseletet, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet által továbbított 

pályázatok nagyobb gyakorisággal kerüljenek kihirdetésre a hivatalos információs csatornákon. 

Daku Dávid elmondta, hogy a gödi mérőtábor használatára vonatkozó ügyrendet az Egyetemi 

Hallgatói Képviselet elfogadta. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső Oktatási Bizottsága a 

jövőben szorosabb együttműködést szeretne kialakítani a kari oktatási felelősökkel. 

Dávida Eszter közölte, hogy az Egyetem 2013. évi költségvetését a Szenátus elfogadta. 

  

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám tájékoztatott, hogy Belső Oktatási Bizottsági ülést tart a holnapi nap folyamán. 

Szabó Ádám elmondta, hogy az előtanulmányi renddel kapcsolatos ellenőrzés összesítése rövid időn 

belül elkészül. 

 

Idegennyelvű oktatási beszámoló 

Heincz Dániel közölte, hogy az eredmények ellen felszólalni március 27-ig lehet, március 28-án a 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság a fellebbezéseket megvizsgálja. 

Heincz Dániel elmondta, hogy április 3-án kerül kihirdetésre az Erasmus külföldi ösztöndíj pályázat 

végleges eredménye. 

 

Gazdasági beszámoló 

Vidák Miklós tájékoztatott, hogy az Építész Napok végleges költségvetését a hét folyamán állítják 

össze a rendezvény főszervezőjével. 

Vidák Miklós elmondta, hogy az X1,2 megnevezésű rendezvénynek az Ötkert szórakozóhely ad 

otthont. 

 

Juttatási - térítési beszámoló 



 

 

Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy a Kari BME ösztöndíjpályázat hirdetményét a Hallgatói 

Képviselet hivatalos információs csatornáin közzétette. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hernády Gergely elmondta, hogy a hét folyamán egyeztet Hubay Mátyással a Bercsényi 28-30 

Kollégiumban esedékes helyiségek festéséről. 

Nagy László egyeztetett Hubay Mátyással a Bercsényi 28-30 Kollégium alagsori klubhelyiségében 

található szellőzőrendszer felújításának lehetőségéről. A kivitelező árajánlata a hét folyamán 

várható. 

 

Közéleti beszámoló 

Nagy László elmondta, hogy az X1,2 rendezvény szervezése megfelelően halad. 

Nagy László értékelte az Építész Napok kari rendezvényt. Tájékoztatott, hogy a színvonalas 

programok ellenére viszonylag kevés érdeklődőt sikerült megmozgatni. 

Vaits Zoltán felvetette a lehetőségét egy a Hallgatói Képviselet és az Építész Szakkollégium között 

kötendő megállapodásról. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a hagyományosan évek óta megrendezésre kerülő Önkéntes Nap 

egyetemi szintű rendezvényen igényt tart a hallgatói képviselők és a Senior Kör tagjainak 

közreműködésére. 

 

Öntevékeny köri beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy az öntevékeny köri pályázat eredményét az öntevékeny hallgatói 

csoportok vezetői számára eljuttatta.  

 

Gólyatanács beszámoló 

Takács Ákos tájékoztatott, hogy a hét folyamán Gólyatanács ülést tart, ahol a hallgatói öntevékeny 

csoportok tartanak rövid bemutatkozót. 

 

PR beszámoló 

Selmeczi Petra elmondta, hogy a Kari Papír következő lapszámának megjelenése a jövő hét 

folyamán esedékes. 

Selmeczi Petra tájékoztatott, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban a hallgatói öntevékeny 

csoportok által használt projektor meghibásodott. Az eszköz szervizelése folyamatban van. 



 

 

Nagy László bemutatta a kari Hallgatói Képviselet új honlapjának terveit. 

 

IT beszámoló 

Marsal Béla elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet irodájában a hallgatók által használt 

munkaállomásra Autodesk és ArchiCAD programok telepítése a közeljövőben meg fog történni. 

  

Egyebek 

Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a jövő hét folyamán a Hallgatói Képviselet rendes ülésére 

04. 02-án 18:00 órai kezdettel kerül sor. 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet 04. 08-án tartandó rendes ülésén 

Vasáros Zsolt oktatási dékánhelyettes érkezik vendégként. 

 

Budapest, 2013. március 25. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 

 Farkas Péter Berecz Zsolt Gábor  

  Elnök 

 

Határozatok: 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

40/2013. Delegálási lista: Kari Tanács 13 igen 0 nem 1 tartózkodás elfogadva 

 

 


