
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2013. szeptember 23-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről 

 

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

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

Zoltán, Vajda Zoltán 

Kimentéssel hiányzik: Daku Dávid, Vidák Miklós 

Vendég: Balázs Anna, Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Lótos Tamás, Molnár Ágota 

 

Elnöki beszámoló 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a múlt heti kollégiumi fegyelmi tárgyaláson az érintett nem 

jelent meg. 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a múlt hét folyamán Dékáni Tanács ülésen vett részt. 

Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a Solar Dechatlon nemzetközi verseny utolsó állomása Los 

Angeles lesz, melyen az érintett magyar csapat tagjai is részt vesznek. 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy Becker Gábor dékán Lányi Erzsébetet terjesztette elő Apáczai 

Csere János díj adományozására. 

Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán a kari Hallgatói Képviseletek elnöki 

értekezletén vett részt. 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy egyeztetett Becker Gáborral az első éves MSc képzésben részt 

vevő hallgatók tanulmányi ösztöndíj odaítélésének lehetőségéről. 

Berecz Zsolt Gábor ismertette a Hallgatói Képviselettel a választási időszak legfontosabb 

időpontjait. 

Berecz Zsolt Gábor Grátz Saroltot javasolja a Szavazatszámláló Bizottság élére. Ezt a hallgatói 

képviselők 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadták. 

 

EHK beszámoló 

Dávida Eszter tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökválasztó ülésére került sor 

a múlt hét folyamán. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a jövő héten kerül sor az Egyetemi Hallgatói Képviselet alakuló 

ülésére. 



 

 

Dávida Eszter tájékoztatott, hogy ezentúl a Neptun rendszerben is szerepeltetni kell a hallgató a 

Térítési és Juttatási Szabályzat 2. sz. melléklete alapján meghatározott szociális pontszámát. 

Dávida Eszter elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet részéről Tatár Gábor lesz a Nyílt 

Nap kapcsolattartó. 

Dávida Eszter tájékoztatott, hogy 2013. 10. 18-i kezdettel a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának Közgyűlésére kerül sor. 

Dávida Eszter elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta a rendszeres szociális 

ösztöndíj, valamint az alaptámogatás elnyerésére benyújtott pályázatokat. 

Dávida Eszter tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta az Egyetemi BME 

ösztöndíj pályázat kiírását. 

Dávida Eszter elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső Kollégiumi Bizottsági 

ülésére került sor a múlt hét folyamán. 

Dávida Eszter elmondta, hogy a Doktorandusz Szövetség tisztújítása megkezdődött, ennek kapcsán 

tájékoztatott, hogy a BME Doktorandusz Önkormányzat Fóruma október 17-én esedékes. 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám kérte a Hallgatói Képviselet tanszéki oktatási felelőseit, hogy vessék össze az egyes 

kötelező tantárgyak esetében a Kari Tanulmányi Bizottság által elfogadott, valamint a tantárgyi 

adatlapokon feltüntetett zárthelyi, valamint házi feladat beadási időpontokat. 

Szabó Ádám tájékoztatott, hogy a jövő hét folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tart. 

Heincz Dániel elmondta, hogy október 9-én Idegen nyelvi Oktatási Bizottsági ülésre kerül sor. 

 

Gazdasági beszámoló 

Farkas Péter elmondta, hogy tájékoztatta a hallgatói öntevékeny csoportokat az öntevékeny köri 

pályázaton megítélt keretek elköltésének módjáról. 

Farkas Péter elmondta, hogy egyeztetett a B3 hallgatói öntevékeny csoport illetékesével a kör 

gazdasági beszámolója kapcsán. 

 

Juttatási - térítési beszámoló 

Kelemen Krisztina felhívta a figyelmet az elmúlt félévekben Erasmus részképzésen részt vevő 

érintett hallgatóknak tantárgy akkreditációjuk sürgősségéről. 



 

 

Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső 

Szociális Bizottsági ülésére került sor, ahol a bizottsági tagok a rendkívüli szociális pályázatok 

elbírálásával foglalkoztak. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a csütörtöki nap folyamán Belső Juttatási Bizottságra kerül sor. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hernády Gergely elmondta, hogy a múlt heti Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen az általános 

félévkezdő tájékoztatáson túl a feltöltetlen férőhelyek helyzetéről is szó esett. 

Hernády Gergely tájékoztatott, hogy Kollégiumi Bizottsági ülést tartott a mai nap folyamán. 

Hernády Gergely elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium alagsori helyiségében átadásra 

került a felújított szellőző berendezés. 

 

Közéleti beszámoló 

Nagy László elmondta, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Képviselete 

részéről megkeresés érkezett egy összegyetemi rendezvény szervezése kapcsán. Ennek kapcsán 

javasolta, hogy a nem megfelelő időpont miatt az Építészmérnöki Kar ne vegyen részt ennek 

megvalósításában. 

Nagy László tájékoztatott, hogy a levelező listákon közzétette a 2014. évi sítábor részleteit. 

Nagy László elmondta, hogy a hét folyamán megkezdődik az első éves hallgatók felkészülése a 

Gólyabál nyitótánc előadására. 

Hernády Gergely kérte Nagy Lászlót, hogy fordítson nagyobb figyelmet a többi, öntevékeny körök 

által szervezett kisebb rendezvény lebonyolítására is. 

Vaits Zoltán tájékoztatott, hogy a holnapi nappal kezdetét veszi a Szakmai Napok. 

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

 

Öntevékeny köri beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy tájékoztatta az öntevékeny köröket az öntevékeny köri pályázat első 

fordulójának eredményéről. 

Vajda Zoltán elmondta, hogy a hét folyamán egyeztet a Bercsényi Zöld Kör hallgatói öntevékeny 

csoport tagjaival. 

Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy Farkas Péterrel megbeszélésen vettek részt a Képkocka hallgatói 

öntevékeny csoporttal pénzügyi támogatásaik felhasználása kapcsán. 

 



 

 

Sport beszámoló 

Takács Ákos elmondta, hogy Hallgatói Sport Bizottsági ülésre kerül sor a hét folyamán. 

 

Gólyatanács beszámoló 

Takács Ákos elmondta, hogy a holnapi nap folyamán közös évértékelő megbeszélést tart a 2012. évi 

Gólyatanács tagjaival. 

 

PR beszámoló 

Selmeczi Petra elmondta, hogy a hét folyamán megbeszélésen vesz részt a Nyílt Nap kapcsán. 

Selmeczi Petra elmondta, hogy PR Bizottsági ülést tart csütörtökön. 

Selmeczi Petra tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán Kari Papír szerkesztőségi ülésre került sor. 

 

Egyebek 

Heincz Dániel bemutatta az első éves hallgatók számára a gólyaprogramok értékelése céljából 

kiküldött kérdőív összesítését. 

 

Budapest, 2013. szeptember 30. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 

 Farkas Péter Berecz Zsolt Gábor  

  Elnök 

 

Határozatok: 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

105/2013. 
Szavazatszámláló Bizottság elnök jelölt: 
Grátz Sarolt 

12 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

 

 


