
 

 

 

Emlékeztető 

a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2013. október 21-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, Takács Ákos, Vajda Zoltán, Vidák 

Miklós 

Késett: Lótos Tamás (4p), Molnár Ágota, Nagy László, Szabó Ádám, Vaits Zoltán 

Vendég: Balázs Anna, Ganz Dolphin, Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Ladjánszky István, Lótos 

Tamás, Novák Milán, Somhegyi Balázs 

 

Napirend előtt 

Ganz Dolphin értékelte a Szakmai Napokat és bemutatta a rendezvény végleges költségvetését, 

melyet a hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtak. 

Ladjánszky István és Novák Milán ismertették a Bercsényi Gödör Klub hallgatói öntevékeny 

csoport 2013/14 őszi félévben eddig megtartott rendezvényeik összesített gazdasági elszámolását. 

Ezt a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadták. 

 

Elnöki beszámoló 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a költségtérítés-csökkentések iránt benyújtott kérelmek 

elbírálásával foglalkozik. 

Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a jövő heti Kari Tanács ülésre delegált tagokat az alakuló ülés 

során szavazza meg a Hallgatói Képviselet. 

 

EHK beszámoló 

Daku Dávid kérte a hallgatói képviselőket, hogy az Állásbörzével kapcsolatos észrevételeiket felé 

továbbítani szíveskedjenek. 

Daku Dávid elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet használatában álló, a Diákközpont leltárába 

tartozó eszközök ellenőrzése esedékes a közeljövőben. 

Daku Dávid elmondta, hogy a holnapi nap folyamán az 1956-os események kapcsán 

megemlékezésre kerül sor a központi épület előtt, ennek kapcsán kérte a hallgatói képviselők 

megjelenését. 



 

 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Hallgatói Képviseletek által a nyári időszakban felhasználható 

kollégiumi férőhelyek igénylésének rendszere előreláthatóan változni fog. 

Daku Dávid elmondta, hogy a kollégiumi fegyelmi felelősök fegyelmi kártyáinak nyilvántartását a 

jövőben Dudás Ferenc végzi. 

Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi BME ösztöndíj pályázatok bírálása folyamatban van. 

Daku Dávid elmondta, hogy a Műegyetemi Információs Rendszer fejlesztése halad, ezzel Szabó 

Tamás foglalkozik. 

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a hétvége folyamán a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciája Közgyűlésén vett részt, ennek kapcsán elmondta, hogy a szervezet újonnan 

megválasztott elnöke Körösparti Péter. 

Dávida Eszter tájékoztatott a közelmúltban a mintatantervben meghatározott krediteken túl felvett 

kreditek után fizetendő tételek hibás kiírásáról, elmondta, hogy a Központi Tanulmányi Hivatal 

orvosolja a problémát. 

Dávida Eszter tájékoztatott, hogy Igaz Máté szerződése a Hallgatói Külügyi Testület élén jelen év 

december 31-ig él. 

 

Oktatási beszámoló 

Szabó Ádám elmondta, hogy tájékoztatta a hallgatóságot a mintatantervben meghatározott 

krediteken túl felvett kreditek után fizetendő díjak hibás kiírásáról, és a fellebbezés módjáról. 

Szabó Ádám tájékoztatott, hogy az Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőívek kiértékelésre 

kerültek, a kari részvétel aránya az Egyetemen az elsők közt szerepel. 

 

Gazdasági beszámoló 

Vidák Miklós elmondta, hogy elszámolt a Hallgatói Képviselet szeptember havi gazdasági 

tevékenységéről. 

Vidák Miklós elmondta, hogy a sport és kulturális felhasználási célú keretek a Hallgatói Képviselet 

költségvetésében már betervezett tételekként szerepelnek. 

Vidák Miklós felvetette a Bercsényi 28-30 Kollégium alagsori klubhelyiségében vízvételi hely 

kialakításának lehetőségét. 

Daku Dávid és Selmeczi Petra ismertették a Hallgatói Képviselet Tisztújító kirándulásának előzetes 

költségvetését, melyet a hallgatói képviselők 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadtak. 

 

 



 

 

Juttatási - térítési beszámoló 

Kelemen Krisztina ismertette a Kari BME pályázat eredményét, melyet a hallgatói képviselők 14 

igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtak. 

Kelemen Krisztina ismertette javaslatát a Kollégiumi és Szociális Bizottság tagjaira vonatkozóan, 

melyet a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtak. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a hallgatói juttatásokhoz tartozó kifizetési listák feltöltése a mai 

nap folyamán esedékes. 

Kelemen Krisztina elmondta, hogy a holnapi nap folyamán az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső 

Szociális Bizottságán vesz részt. 

Farkas Péter ismertette a Bercsényi 28-30 Kollégium udvarának rendezésére kiírt pályázat kiírását, 

melyet a hallgatói képviselők 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadtak. 

 

Kollégiumi beszámoló 

Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium alagsori helyiségében újonnan 

felújított szellőző rendszer árajánlata nem tartalmazta a klímaberendezést. 

Hernády Gergely elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium újonnan füvesített udvarát a 

Kollégiumok Osztály illetékes munkatársai egy alkalommal lenyírják, a továbbiakban a gondozás a 

Kollégium felelőssége. 

 

Közéleti beszámoló 

Nagy László tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán a Gólyabál helyszínének bejárásán vett részt. 

Nagy László elmondta, hogy a Sítábor befizetési határideje október 31-re tolódott. 

Nagy László elmondta, hogy a holnapi napon kerül megrendezésre a Balekkeresztelő Szakestély. 

Vaits Zoltán az idei Szakmai Napok tanulságainak levonása végett egy megbeszélés időpontjának 

kitűzését szorgalmazza. 

Vaits Zoltán kérte a hallgatói képviselőket a Hallgatói Képviselet és az Építész Szakkollégium 

között kötendő szerződés véleményezésére. 

Takács Ákos elmondta, hogy a múlt hét folyamán Senior Kör gyűlésre került sor. 

 

Öntevékeny köri beszámoló 

Vajda Zoltán elmondta, hogy a Fotó Kör tagtoborzó gyűlése sikeres volt. 

Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumba tervezett paravánrendszer 

megtervezését az Építész Klub hallgatói öntevékeny csoporttal közösen vállalta. 



 

 

Vajda Zoltán elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium folyosói végében található szekrények 

újraosztása folyamatban van. 

Vajda Zoltán elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Alapítvány maradvány vagyonának felhasználására 

kiírt pályázatra Sándor Ákos vezetésével összeállított pályázatot a bíráló bizottság elfogadta. 

 

Sport beszámoló 

Takács Ákos elmondta, hogy a Hallgatói Sport Bizottság ülésén vett részt a múlt hét folyamán, ahol 

a kari sport tevékenységet végző öntevékeny csoportok működéséről volt szó. 

Takács Ákos elmondta, hogy kiírásra került a Jeges Est főszervezői pályázata. 

 

Gólyatanács beszámoló 

Takács Ákos elmondta, hogy az újonnan megalakult Gólyatanács első feladata a Bercsényi 28-30 

Kollégium könyvtár könyvállományának leltárazása lesz. 

Takács Ákos tájékoztatott, hogy az Utánpótlás Bizottság a Hallgatói Képviseletek különböző, nem 

választott testületei - többek között a Gólyatanács - féléves ütemtervének átgondolásával 

foglalkozott. 

 

PR beszámoló 

Selmeczi Petra elmondta, hogy a csütörtöki nap folyamán PR Bizottsági ülést tart. 

Selmeczi Petra elmondta, hogy a Nyílt Napon az érdeklődők által elvihető reklámanyagok 

megrendelése folyamatban van. Selmeczi Petra tájékoztatott, hogy a Megfagyott Muzsikus legújabb 

lapszámában megjelenő cikkek készülőfélben vannak, a grafika elkészült. 

Berecz Zsolt Gábor bemutatta a Kari Papír szerkesztőségi tagjainak a választási különszám 

elkészítéséért javasolt jutalmazását. Ezt a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett elfogadták. 

Berecz Zsolt Gábor bemutatta a Kari Papír szerkesztőségi tagjainak az októberi lapszám 

elkészítéséért javasolt jutalmazását. Ezt a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett elfogadták. 

 

Egyebek 

Berecz Zsolt Gábor prezentálta a Hallgatói Képviselet nyári időszakra javasolt jutalmazását, melyet 

a hallgatói képviselők 10 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadtak. 



 

 

Berecz Zsolt Gábor prezentálta a Hallgatói Képviselet a szeptemberi időszakra javasolt 

jutalmazását, melyet a hallgatói képviselők 10 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadtak. 

Berecz Zsolt Gábor prezentálta a Hallgatói Képviselet az októberi időszakra javasolt jutalmazását, 

melyet a hallgatói képviselők 6 igen, 2 nem és 6 tartózkodás mellett nem fogadtak el. 

Berecz Zsolt Gábor kérte a Hallgatói Képviselet tagjait, hogy a szeptember 18. és október 15. között 

eltelt időszak munkabeszámolóját számára eljuttatni szíveskedjenek. 

 

Budapest, 2013. október 21. 

 

 Jegyzőkönyvvezető: Ülésvezető: 

 

 Farkas Péter Berecz Zsolt Gábor  

  Elnök 

Határozatok: 

Hat. szám Előterjesztés Eredmény 

113/2013. Bercsényi Gödör Klub gazdasági beszámoló 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

114/2013. 
Hallgatói Képviselet Tisztújító kirándulás 
előzetes költségvetés 

13 igen 0 nem 1 tartózkodás elfogadva 

115/2013. Kari BME ösztöndíj pályázat eredménye 14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

116/2013. 
Kollégiumi és Szociális Bizottság tagjainak 
jutalmazása 

14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

117/2013. Zöldudvar hallgatói tervpályázat hirdetmény 13 igen 0 nem 1 tartózkodás elfogadva 

118/2013. 
Kari Papír szerkesztőségi tagok jutalmazása 
(választási különszám) 

14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

119/2013. 
Kari Papír szerkesztőségi tagok jutalmazása 
(októberi lapszám) 

14 igen 0 nem 0 tartózkodás elfogadva 

120/2013. 
Hallgatói Képviselők jutalmazása (nyári 
időszak) 

10 igen 0 nem 4 tartózkodás elfogadva 

121/2013. 
Hallgatói Képviselők jutalmazása 
(szeptemberi időszak) 

10 igen 1 nem 3 tartózkodás elfogadva 

122/2013. 
Hallgatói Képviselők jutalmazása (októberi 
időszak) 

6 igen 2 nem 6 tartózkodás 
nem 

elfogadva 

 

 


