Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2012. szeptember 10-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Hegedűs Zoltán,
Hernády Gergely, Hoffer Dávid, Kelemen Krisztina, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács
Ákos, Vajda Zoltán, Vermes Boldizsár, Viola Krisztina
Vendég: Vidák Miklós
Hiányzik (kimentéssel):
Elnöki beszámoló
Dávida Eszter beszámolt a dékáni tanácson történtekről. Itt a tagokkal ismertették a félévre
vonatkozó időbeosztást, valamint Strommer László gazdasági dékánhelyettes beszámolt a
Kart érintő gazdasági változásokról. Kérdésként merült fel, hogy a doktori iskola évnyitója
megegyezzen-e a Kari évnyitóval.
Dávida Eszter elmondta, hogy a Szilárdságtan 1. tárgy zárthelyi ütemezése kapcsán
egyeztetett Varga Tamással és Domokos Gáborral.
Dávida Eszter elmondta, hogy két hallgatónak az abszolutórium megszerzéséhez szüksége
van a Tartószerkezetek szigorlat félév közbeni teljesítésére. A Szilárdságtani és
Tartószerkezeti Tanszék erre felkínálta a lehetőséget, ezzel kapcsolatban további
egyeztetések várhatók.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy a tanszékcsoportok között félreértések alakultak ki a
szakirány választás kapcsán, melyeket a tanszékcsoportok vezetőivel tisztáztak.
Dávida Eszter kérte Hernády Gergelyt és Szabó Ádámot, hogy a vagyonnyilatkozatot
juttassák el a Diákközpontba.
Dávida Eszter elmondta, hogy szeptember 13-án (csütörtökön) 15:00-kor, Kari Oktatási
Bizottsági ülés lesz. Kérte továbbá a Hallgatói Képviselet Kari Oktatási Bizottságba delegált
tagjait, hogy a megváltozott időbeosztás miatt jelezzék, ha a továbbiakban nem tudnak részt
venni az üléseken. Vermes Boldizsár, Kelemen Krisztina, Viola Krisztina és Selmeczi Petra
jelezték, hogy nem tudnak részt venni a Kari Oktatási Bizottság ülésén, helyettük Farkas
Péter, Hegedűs Zoltán, Hernády Gergely és Takács Ákos vesz részt. A delegálási listát a
Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Dávida Eszter kérte Vajda Zoltánt és Viola Krisztinát, hogy a Hallgatói Képviselet korábbi
üléseiről készült jegyzőkönyveket osszák meg, hogy a képviselők azt korrigálni tudják.
EHK beszámoló
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Támpont Irodába új esélyegyenlőségi koordinátor került.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a korábbiakhoz hasonlóan idén ősszel is megrendezésre
kerül a Műegyetemi Állásbörze.
Vermes Boldizsár tájékoztatott, hogy a vagyonnyilatkozatokat szeptember végéig kell
eljuttatni a Diákközpontba.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy várhatóan 2014 végéig szünetelnek a beszerzések, ezzel
kapcsolatban egyetemi szinten ellenőrzések indulnak.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat módosításra kerül a
Nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően. Ilyen módosítás, hogy
külön hallgatói csoportot képeznek a 2013 őszi félévre beiratkozott hallgatók. Ennek kapcsán
új bekezdésekkel fog bővülni a szabályzat.
Vermes Boldizsár tájékoztatott, hogy a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben egy
tanóra időtartamát módosították 45 percre, a korábbi 60 perces időtartammal szemben.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Központi épület 3. emeletén a 82-es és 83-as termeket a
Diákközpont vette használatba, amit a továbbiakban a Hallgatói Külügyi Testület, valamint a
Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége rendelkezésére bocsát.
Vermes Boldizsár tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályát
szeptember végéig módosítják.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy lezajlott az Egyetemi Hallgatói Képviselethez benyújtott,
az elutasított kollégiumi felvételi pályázatok elleni felszólalások elbírálása.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Műegyetemi Sajtóklub szerkesztőségi találkozót tart.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy az Építészmérnöki Karon működő Építész Szakkolégium
által benyújtott pályázatot az Egyetemi Hallgatói Képviselet csak részben fogadta el, ugyanis
ezen pályázat keretében a Szakkollégium bútor helyett elektronikai eszközt, habvágó helyett
széket igényelt.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet felújítási keretéből
valósul meg az Építészeti Ábrázolás tanszék légkondicionáló berendezése, ebből továbbá a G
épületben tantermeket, Gödön pedig egy mérőállomást hoznak létre.

Vermes Boldizsár elmondta, hogy a tanulmányi ösztöndíjak kifizetése előreláthatólag késni
fog.
Vermes Boldizsár tájékoztatott, hogy az Egyetemre beiratkozott részösztöndíjas hallgatók az
államilag támogatott hallgatóknak odaítélhető juttatások felét kaphatják meg, az Egyetemi
Hallgatói Képviselet azonban ebben a félévben kiegészíti a részösztöndíjas hallgatók
juttatásait az államilag támogatott hallgatók juttatásaival egyenértékűre.
Vermes Boldizsár tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet kidobó bajnokságot
hirdetett a karok között, melynek fordulói szerdánként kerülnek megrendezésre.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtott az első éves hallgatóknak a
Rajzi hét programjáról.
Dávida Eszter tolmácsolta Becker Gábor kérését, és kérte Szabó Ádámot, hogy gyűjtse össze
a finanszírozási és tanulmányi ügyek tekintetében történt azon változásokat, melyek az
újonnan beiratkozó hallgatókat érintik.
Szabó Ádám elmondta, hogy a Kari Tanulmányi Bizottság tájékoztatta a tanszékeket a kari
munkarendben beállt változásokról.
Berecz Zsolt kérte a Hallgatói Képviseletet, hogy a jövőben legyenek segítségére a Kari BME
ösztöndíj lefolytatásában, így a pályázattal kapcsolatos minden információt eljuttat Selmeczi
Petrának és Kelemen Krisztinának.
Juttatási - térítési beszámoló
Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán lezajlottak a bírálói vizsgák, az
Építészmérnöki Karon a kilenc vizsgázó közül nyolcan feleltek meg.
Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy a Kollégiumi és Szociális Bizottság tagjai mind sikeres
vizsgával rendelkeznek.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy teljesítmény alapú ösztöndíjak szétosztásánál figyelembe
veszik többek között a kari bírálói vizsgák sikerességének arányát.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a szociális pályázatok elbírálása a múlt héten
megkezdődött.
Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy több mint 300 szociális pályázat érkezett be. A bírálás
kapcsán kérte a Hallgatói Képviselet tagjait, hogy a belső bizottsági üléseket máshol
szíveskedjenek megtartani.

Gazdasági beszámoló
Berecz Zsolt ismertette a Gólyahét költségvetését, melyet Dávida Eszter előterjesztését
követően a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Vidák Miklós elmondta, hogy információkat gyűjt a Bercsényi 28-30 Kollégiumban az elmúlt
években történt beruházások költségeiről. Ennek kapcsán kérte a Kollégiumi Bizottság
segítségét.
Dávida Eszter kérte Vidák Miklóst, hogy az augusztusi dátummal ellátott számlákat juttassa
el Orbán Balázsnak.
Kollégiumi beszámoló
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy két héten belül fegyelmi tárgyalásra kerül sor.
Hegedűs Zoltán tájékoztatott, hogy a Kollégiumok Osztály szeptember 17-i határidővel
bekérte azon rendezvények időpontját, melyek a tornateremben kerülnek megrendezésre. Az
ügy kapcsán Takács Ákos egyeztet az illetékesekkel.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a múlt hét folyamán megérkeztek a Bercsényi 28-30
Kollégium földszinti helyiségeinek bútorai. A teremhasználati szabályok kialakításával a
továbbiakban a Kollégiumi Bizottság foglalkozik.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy informálódott a makettező teremben használt asztalok
felületi védelmét illetően. Tájékoztatott, hogy erre 2 milliméter vastagságú PVC lap a
legalkalmasabb. Ennek költsége 86400 Ft, kérte a Hallgatói Képviselet beleegyezését, hogy
ezt megvásárolhassa. Dávida Eszter előterjesztését a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem
és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Hegedűs Zoltán tájékoztatott, hogy szeptember 11-én 16:00-tól Kollégiumi Bizottsági ülést
tart.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a kollégiumi gondnokával történt egyeztetés alapján a
fölszinti helyiségeket mindaddig ne lehessen használni, amíg a zárható szekrények kulcsai
nincsenek megjelölve. Ennek kapcsán tájékoztatott, hogy 130 bilétára van szükség a
kulcsokhoz, melynek költsége 5000 Ft. Dávida Eszter előterjesztését a Hallgatói Képviselet
14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy mentorgyűlést tartott a múlt héten, ahol az évkezdéssel
kapcsolatos témákat vitatták meg. Tájékoztatott, hogy a jövőben nem szeretné, ha a
mentoroknak kellene a kollégiumon kívüli területeken történő hangoskodást féken tartaniuk.

Ezzel kapcsolatban Dávida Eszter megjegyezte, hogy a Gödör Klubnak kell a jövőben ezt a
fajta felügyeletet ellátnia
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figyelmetlenségek történtek.
Kelemen Krisztina tolmácsolta a kollégiumi gondok kérését, miszerint a terembérleti
megállapodások időben érkezzenek meg.
Selmeczi Petra beszámolt a Zöldudvar projekt jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy egyeztetett
a Zöld Körrel az udvar kialakításával kapcsolatban. Vidák Miklós felajánlotta segítségét a
Zöldudvar kivitelezése kapcsán.
Dávida Eszter kérte a Kollégiumi Bizottság tagjait, hogy a jövőben feladataiknak tűzzenek ki
határidőket.
Öntevékenyköri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy az öntevékeny köri eszközpályázatot kihirdette a hivatalos
információs csatornákon.
Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy a BME Sportnap keretében a Bercsényi 28-30 Kollégiumból
kölcsönkért csocsóasztal visszakerült a kollégiumba.
Vajda Zoltán elmondta, hogy egy, a határon túli magyarokat magában foglaló új öntevékeny
kör alapításával kapcsolatban keresték meg.
Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy a Bringa Kör körvezetője ezentúl Nochta Tamás lesz.
Vajda Zoltán elmondta, hogy a tavaszi Építész Napok második helyezett csapatának eljuttatta
a nyereményüket, a 2013-as Egyetemi Napok bérleteket.
Közéleti beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy az Önkéntes Nap rendben zajlott.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy kihirdetésre került a Gólyabál főszervezői pályázata.
Daku Dávid elmondta, hogy a Kollégiumok Osztály részére elküldte a 2012/13 őszi félévre
vonatkozó rendezvénynaptárt.
Daku Dávid elmondta, hogy a Szakmai Napokkal kapcsolatban egyeztetett a szervezőkkel.
Tájékoztatott, hogy a rendezvényhez szükséges teremigénylésekkel a továbbiakban ő
foglalkozik. Ennek kapcsán Berecz Zsolt elmondta, hogy A5-ös szórólapokon is hirdetik a
rendezvényt.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy szerdán 19:00-kor Senior Kör gyűlést tart.

Kommunikációs beszámoló
Berecz Zsolt elmondta, hogy egyeztetett a Megfagyott Muzsikus szerkesztőségével.
Tájékoztatott, hogy további megbeszélés várható a lap főszerkesztői pályázatával
kapcsolatban
Berecz Zsolt javasolta, hogy Kari Fórum keretében tájékoztassuk a hallgatókat a legfontosabb
tanulmányi, illetve finanszírozási ügyekkel kapcsolatos változásokról.
Egyebek
1. Dávida Eszter kérte Hernády Gergelyt, hogy vegy fel a kapcsolatot Armuth Miklóssal,
a Központi épületben kialakítandó műtermek kapcsán.
2. Dávida Eszter kérte Szabó Ádámot, hogy a héten hívja össze a Belső Oktatási
Bizottságot.
3. Berecz Zsolt tájékoztatott, hogy szeretne heti rendszerességgel szabályzat zárthelyi
felkészítőt tartani
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Jegyzőkönyvvezető:

Ülésvezető:

Farkas Péter

Dávida Eszter
Elnök

Határozatok
Hat. szám

Előterjesztés

Eredmény

58/2012.

Delegálási lista Kari Oktatási Bizottságra
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Bercsényi 28-30 Kollégiumi makettező termi
asztalok felületi védelme (86400 Ft)
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szekrények bilétái (5000 Ft)

