
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2013. április 29-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről 

 

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

Gergely, Kelemen Krisztina, Nagy László, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vajda 

Zoltán, Vidák Miklós 

Kimentéssel hiányzik: Marsal Béla 

Vendég: Gőbölös Anett, Jászberényi Tünde, Lótos Tamás, Patai Boglárka, Perényi Tamás 

 

Elnöki beszámoló 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a jövő hét folyamán a Tervezői Tanszékcsoport ülésén is 

bemutatja az idei szakirányválasztási adatok alapján készített statisztikákat. 

Berecz Zsolt Gábor közölte, hogy a hét folyamán csütörtökön Kari Oktatási Bizottsági ülésre kerül 

sor. 

Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a holnapi nap folyamán kari bizottsági ülésre kerül sor, mely 

a beérkezett tanszékvezetői, valamint docensi pályázatok elbírálásával foglalkozik. A Hallgatói 

Képviselet Berecz Zsolt Gábor, és Heincz Dániel delegálását támogatta a bizottság ülésére 13 igen, 

0 nem és 0 tartózkodás mellett. 

Berecz Zsolt Gábor közölte, hogy a holnapi nap folyamán bizottsági ülést tart, a kari hallgatói 

csoportok jövőbeni utánpótlás-szervezésének megvitatása céljából. 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a hét folyamán Kari Tanulmányi Bizottsági ülésre kerül sor. 

 

EHK beszámoló 

Daku Dávid elmondta, hogy a múlt hét folyamán az Egyetemi Hallgatói Képviselet Belső 

Kollégium Bizottsági ülésére került sor. Itt egyebek között az Egyetem kollégiumaiban fellelhető 

tárgyi eszközök nyilvántartásának módjáról, és kezelésükről, a következő félévre vonatkozó 

mentori pályázatok kiírásáról, valamint a Hallgatói Képviseletek által a nyári időszakban 

ingyenesen igénybe vehető kollégiumi férőhelyek megpályázásának módjáról tárgyaltak a 

bizottsági tagok. 

Daku Dávid elmondta, hogy a közelmúltban a kollégisták elégedettségének felmérése céljából 

kiküldött kérdőív kiértékelése folyamatban van.. 



 

 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a mai napon szenátusi ülésre került sor. 

Daku Dávid elmondta, hogy a Doktorandusz Önkormányzat előterjesztést nyújtott be, melyben 

szakmai konferencialátogatások szervezése céljából kérik nagyobb pénzügyi keret elkülönítését, 

melyet az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadott. 

Daku Dávid elmondta, hogy a Természettudományi Karon sikeresen lezajlott a Hallgatói Képviselet 

alakuló ülése. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara az 

Óbudai Egyetemmel történő integrációja várható. 

Daku Dávid elmondta, hogy kollégiumi fegyelmi tárgyalásra került sor a múlt hét folyamán. 

Daku Dávid közölte, hogy a közeljövőben sor kerül az Egyetemi Hallgatói Képviselet szokásos évi 

kollégiumi bejárásaira. 

Dávida Eszter elmondta, hogy az OHV Szabályzat jelen év szeptemberétől életbe lép. 

Dávida Eszter tájékoztatott, hogy a Villamosmérnöki és Informatikai, valamint a Vegyészmérnöki 

és Biomérnöki Karon befejeződött a Tisztújítás. 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy az elmúlt hét folyamán, csütörtökön egyeztetett Dobszay Gergellyel a 

Szakirányválasztási Szabályzattal kapcsolatban, majd aznap a Belső Oktatási Bizottság tárgyalta a 

javaslatokat. 

Szabó Ádám elmondta, hogy a jelen félévre vonatkozó vizsgarend felülvizsgálata, és továbbítása a 

kari vezetés felé megtörtént. 

Szabó Ádám tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet Belső, valamint Külső Oktatási 

Bizottsága az Oktatás Monitoring Rendszer megvalósításával foglalkozik. 

 

Juttatási - térítési beszámoló 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső Szociális Bizottságának 

munkacsoportja ülésezett a múlt hét folyamán. 

Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy a hallgatói kifizetésekhez tartozó listát az elmúlt hét 

csütörtöki napján felöltötte. 

Kelemen Krisztina közölte, hogy a tanulmányi ösztöndíjak kapcsán leadott felszólalási kérelmek 

elbírálása megtörtént. 

Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy rendkívüli szociális pályázat került beadásra, melynek 

elbírálása megtörtént. 



 

 

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

 

Kollégiumi beszámoló 

Hernády Gergely elmondta, hogy Külső Kollégiumi Bizottsági ülésre került sor az elmúlt hét 

folyamán. Tájékoztatott továbbá, hogy a Hallgatói Képviseletek által az egyes kollégiumokba a 

mentori férőhelyek számára tett javaslatot, melyet az Egyetemi Hallgatói Képviselethez május 14-ig 

el kell juttatni. Hernády Gergely a Bercsényi 28-30 Kollégiumba öt mentori, egy vezető mentori, a 

Vásárhelyi Pál Kollégiumba egy mentori, a Schönherz Zoltán Kollégiumba egy mentori férőhely 

megpályázására tett javaslatot. Ezt a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

elfogadta. 

Hernády Gergely elmondta, hogy a hét folyamán Kollégiumi Bizottsági ülést tart. 

 

Közéleti beszámoló 

Nagy László elmondta, hogy a végzősök számára szervezett rendezvénysorozat előkészületei 

rendben haladnak. 

Vaits Zoltán Ganz Dolphint javasolta a 2013. évi Szakmai Napok főszervező posztjára. Ezt a 

Hallgatói Képviselet 11 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

Takács Ákos tájékoztatott, hogy a holnapi nap folyamán Senior Kör gyűlést tart. 

 

Öntevékeny köri beszámoló 

Vajda Zoltán felvetette a Képkocka hallgatói öntevékeny csoport által külső szervezeteknek 

készített sajtóanyagok ellenében kérhető támogatások lehetőségét. 

 

Sport beszámoló 

Takács Ákos tájékoztatott, hogy a hét folyamán egyeztetésen vesz részt a Testnevelési Központ 

munkatársaival a Bercsényi 28-30 Kollégiumban található falmászó-terem használata kapcsán. 

 

Gólyatanács beszámoló 

Takács Ákos tájékoztatott, hogy a Gólyatanács jelen tanévre vonatkozó záróülése sikeresen lezajlott. 

 

PR beszámoló 

Selmeczi Petra közölte, hogy a Kari Papír végleges formátumát elektronikus úton megkapta. 



 

 

Selmeczi Petra tájékoztatott, hogy közreműködött a Vasáros Zsolt által kért, külföldi egyetemek 

kiadványai összegyűjtésében. 

 

Egyebek 

Heincz Dániel tájékoztatott, hogy az AutoCAD tervezőprogramot feltelepítette a hallgatói 

munkaállomásra. 

 

Budapest, 2013. április 29. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 

 Farkas Péter Berecz Zsolt Gábor  

  Elnök 

 

Határozatok: 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

57/2013. 
Delegálási lista: Tanszékvezetői, docensi 
pályázat véleményező Bizottság 

13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

58/2013. 
Kollégiumi mentori és vezető mentori 
férőhelyszámok 

13 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

59/2013. 
Szakmai Napok főszervező jelölt: Ganz 
Dolphin 

11 igen 1 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 

 


