Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. február 18-án, 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, Nagy László, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács
Ákos, Vaits Zoltán, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Vendég: Ganz Dolphin, Molnár Szabolcs, Smiló Dávid
Smiló Dávid tájékoztatta a Hallgatói Képviseletet, hogy tisztújítás történt az Építész
Szakkollégiumban. A szervezet új vezetője Molnár Szabolcs lett. Smiló Dávid elmondta, hogy a
jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnek az Építész Szakkollégium utánpótlás-biztosítására. Berecz
Zsolt Gábor kérte Vaits Zoltánt, hogy a jövőben gyakrabban egyeztessenek a szakmai közéletet
érintő kérdésekben, gondolják át az Építész Klub hallgatói öntevékeny csoporttal kialakítandó
esetleges együttműködés lehetséges formáját. Dávida Eszter elmondta, hogy egy tervezett
kormányrendelet miatt, várhatóan szervezeti átalakításra lesz szükség, továbbá az Építész
Szakkollégiumot érintő pályázatok esetében is alaposabb elbírálás szükséges. Smiló Dávid
hozzátette, hogy a szervezeten belül ő ezen túl a Szakkollégiumért Alapítvány ügyeit fogja kezelni.
Ganz Dolphin beszámolt az Építész Napok szervezéséről. Elmondta, hogy a nappali programokban
a korábbi évekhez képest komolyabb változás nem fog történni. Kérdésként merült fel, hogy a
zárónap esti programja esetlegesen külső helyszínen kerüljön megrendezésre. Tájékoztatott
továbbá, hogy a fellépők megkeresése megtörtént, a rendezvény előplakátja a héten, míg részletes
programterv és végleges szóróanyagok elkészülte március elejére várható. Ganz Dolphin kérte az
Építész Szakkollégiumot, hogy egyeztessenek az Építész Napok időtartama alatt megrendezésre
kerülő szakmai programokról.
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor személyi változásokat kezdeményezett a Hallgatói Képviseleten belül. Kelemen
Krisztinát és Vidák Miklóst az alelnöki posztra javasolta, melyet az előterjesztést követően a
Hallgatói Képviselet Kelemen Krisztina esetében 12 igen, 0 nem és 2 tartózkodás, míg Vidák
Miklós esetében 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott. Berecz Zsolt Gábor elmondta,

hogy Hernády Gergelyt javasolja a Kollégiumi Bizottság vezetői posztra, ezt a Hallgatói Képviselet
11 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett támogatott. Berecz Zsolt Gábor javasolta, hogy a
továbbiakban Farkas Péter lássa el a jegyzőkönyvvezetői teendőket, melyet a Hallgatói Képviselet
13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a Hallgatói Képviseletnek elmaradásai vannak a
jegyzőkönyvek közzététele kapcsán, és kérte Hernády Gergelyt, hogy sürgősen pótolja a
hiányosságokat.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy 02. 28-án Kari Tanács lesz, melynek legfontosabb napirendi
pontja a kari költségvetés. Problémaként merült fel, hogy a javító célzatú tárgyfelvételek kapcsán
szükséges lenne bizonyos vezérelvek lefektetésére.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy Varga Tamás távozott az oktatási dékánhelyettesi pozíciójából.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy az első kifizetési listák feltöltési határideje 02. 25. 6:00, így
rendkívüli hallgatói képviseleti ülésre kerül sor 02. 24-én, a normatíva költségvetés elfogadása
végett.
EHK beszámoló
Daku Dávid kérte a Hallgatói Képviseletet, hogy a Diákközpontot érintő számlák mielőbb
bemutatásra kerüljenek a Hallgatói Szolgáltató Irodában.
Daku Dávid beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviseletben tervezett strukturális átalakulásokról,
ezek alapján a jövőben a Gazdasági Bizottság vezetője Rácz Tamás, míg a Szociális Bizottság
vezetője Rátóti János lesz.
Daku Dávid elmondta, hogy a Diákközpontban személyi változások esedékesek, valamint a
szervezet átvilágítására kerül sor még a félév folyamán.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Doktorandusz Önkormányzat saját irodát fog kapni a Diákközpont
irodájában.
Daku Dávid közölte, hogy a BME Felvételi és Átvételi Szabályzatát a Rektori Tanács
véleményezte.
Daku Dávid elmondta, hogy Andor György beszámolt a 2013-as évi egyetemi költségvetés
tervezetről.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az Egyetemi BME ösztöndíj kiírását az Egyetemi Hallgatói
Képviselet elfogadta.

Daku Dávid kérte Szabó Ádámot, hogy az OHV kitöltési időszakában fektessen nagy hangsúlyt a
kérdőív reklámozására.
Daku Dávid elmondta, hogy az Egységes Szociális Rendszer február 18-ig volt elérhető, közölte
továbbá, hogy egyetemi szinten magas azon hallgatók száma, akik jelen félévben kollégiumi
férőhelyüket nem foglalták el.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a kollégiumokban éjszakai időszakért fizetendő extra szolgáltatási
díjak ezen túl havi rendszerességgel kerülnek kiírásra.
Daku Dávid közölte, hogy a hétvégén megrendezésre kerülő EHK továbbképző hétvégére a járatok
10:30 perckor indulnak.
Dávida Eszter elmondta, hogy a Természettudományi Kar újonnan választott Egyetemi Hallgatói
Képviseletbe delegált tagja Jámbori Attila lett.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy jelen félév kezdetén az aktív, illetve passzív félévekre történő
beiratkozás során kialakult helyzet miatt a TVSz-ben módosítások kezdeményezése szükséges.
Dávida Eszter közölte, hogy a HÖOK elzárkózik a Hallgatói Hálózat által szervezett
megmozdulásoktól.
Dávida Eszter elmondta, hogy Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatát a
Szenátus elfogadta, tájékoztatott továbbá, hogy a Diákközpont Szervezeti és Működési Szabályzata,
valamint a rektori utasítások a jövőben felülvizsgálatra kerülnek.
Daku Dávid beszámolt a HÖOK közgyűlésen történtekről, ahol a budapesti egyetemek helyzetét
tárgyalta a Budapesti Regionális Szövetség.
Daku Dávid elmondta, hogy Hoffmann Rózsa távozott oktatási államtitkári pozíciójából, a feladatot
a továbbiakban Klinghammer István fogja ellátni.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy Kari Oktatási Bizottságra került sor a múlt hét folyamán, ahol a
BSc mintatanterv, illetve az előtanulmányi rend átgondolásának szükségessége merült fel. A BSc
diplomaszabályzat kapcsán problémát jelentenek a Diplomatervezés 2 tárggyal párhuzamosan
felvett tárgyak követelményei. A bizottsági ülésen Visnovitz György kérte, hogy a javító célzatú
tárgyfelvételi kérelmekkel kapcsolatos döntésekről a Kari Tanulmányi Bizottság időben
tájékoztassa a tanszékeket. Felmerült továbbá a jövőben olyan tankörök kialakításának lehetősége,
ahol a magyar anyanyelvű hallgatók idegen nyelveken hallgathatnak bizonyos tárgyakat.

Szabó Ádám elmondta, hogy a hét folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tart, ahol a Kari
Oktatási Bizottságon elhangzott problémák átgondolása lesz napirenden.
Szabó Ádám közölte, hogy Páricsy Zoltánnal a „Rajzi hét” kapcsán egy kérdőív összeállításán
dolgoznak.
Dávida Eszter elmondta, hogy kérte Engert Attila közbenjárását az átvételi kérelmek kapcsán
kialakult jogi problémák tisztázása végett.
Idegennyelvű oktatási beszámoló
Heincz Dániel elmondta, hogy a Belső Idegen nyelvi Bizottságot tartott a múlt hét folyamán, ahol
az Erasmus pályázatok pontozási rendszerét vizsgálták meg. Tájékoztatott továbbá, hogy jelen
félévben 58 hallgató jelentkezett Erasmus ösztöndíjra. Ennek kapcsán Berecz Zsolt Gábor javasolta,
hogy pótpályázat keretében a hallgatóknak legyen még lehetőségük Erasmus ösztöndíjakra
pályázni.
Juttatási - térítési beszámoló
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a héten Külső Szociális Bizottságon vesz részt.
Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy az ösztöndíjszámítás elvégzéséhez szükséges adatokat a
Központi Tanulmányi Hivatal adatkezelője a héten továbbítja a kért formátumban.
Gazdasági beszámoló
Vidák Mikós tájékoztatott, hogy a Diákközponton keresztül kezdeményezett beszerzések elakadtak,
annak ellenére, hogy a Hallgatói Képviselet tartotta magát a határidőkhöz. A probléma megoldása a
közeljövőben várható.
Vidák Miklós javasolta, hogy a kollégiumi internetdíj jelen félévtől 3048 Ft legyen. A javaslatot a
Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta. Elmondta továbbá, hogy a
jövőben az egyes hálózati eszközökre (LAN/WLAN) külön kell regisztrálni.
Vidák Miklós közölte, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet által kiírt sport és kulturális
felhasználási célú keretek felosztását jelen hó végéig módosíthatja a Hallgatói Képviselet.

Kollégiumi beszámoló
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a Kollégiumi Bizottságban strukturális változások várhatóak.

Kelemen Krisztina elmondta, hogy az üres férőhelyek feltöltése folyamatban van, tájékoztatott
továbbá, hogy jelen félévben egyetlen érvényes elsőéves MSc képzésre felvételt nyert hallgató sem
adott le érvényes kollégiumi férőhely pályázatot.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a makettező és a könyvtár használhatósági koncepcióját két
héten belül bemutatja a Kollégiumi Bizottság.
Kelemen Krisztina közölte, hogy a héten egyeztet Hubay Mátyással a kollégiumi fejlesztéseket
érintően, illetve kérte, hogy a félév közben tartandó egyéb esetleges rendezvény időpontja Csiki
Tibor számára továbbításra kerüljön.
Öntevékenyköri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy a múlt hét folyamán öntevékeny köri gyűlést tartott, ahol tájékoztatta
a megjelenteket az öntevékeny köri pályázat részleteiről, illetve a félévkezdéssel kapcsolatos
tudnivalókról. Közölte továbbá, hogy egyeztetett a Bringa Kör, Zöld Kör, valamint a Makett Kör
hallgatói öntevékeny csoportok vezetőivel.
Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy a héten bizottsági üléseket tart a közösségi ösztöndíj pályázat,
valamint az öntevékeny köri pályázat kapcsán.
Közéleti beszámoló
Nagy László tájékoztatott, hogy a múlt héten tartott Gödör rendezvény jól sikerült.
Nagy László elmondta, hogy egyeztetett Igaz Mátéval, a Hallgatói Külügyi Testület vezetőjével,
valamint Ladjánszky Istvánnal, a Bercsényi Gödör Klub hallgatói öntevékeny csoport vezetőjével a
jövőben a külföldi hallgatók részére rendezett rendezvényekkel kapcsolatban.
Nagy László beszámolt, hogy a Rendezvény Bizottságban támogatók keresésével foglalkoztak.
Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán a Közönséges Vetítés hallgatói öntevékeny
csoport „Filmmaraton” elnevezésű programja sikeresen lezajlott, elmondta továbbá, hogy
egyeztetett Bercsényi Csó-kör hallgatói öntevékeny csoporttal a tavaszi félévben tartandó asztali
foci bajnokság részleteiről.

Sport
Takács Ákos elmondta, hogy a Jegesest gazdasági elszámolása készül.
Gólyatanács

Takács Ákos tájékoztatott, hogy bizottsági ülést tartott a Gólyatanács féléves működésével
kapcsolatban, elmondta továbbá, hogy a héten tartandó Gólyatanács ülésen Berecz Zsolt Gábor és
Dávida Eszter tart előadást az egyetem szervezeti felépítéséről.

PR
Selmeczi Petra elmondta, hogy a hét folyamán egyeztet a Megfagyott Muzsikus szerkesztőségi
tagjaival.
Selmeczi Petra bemutatta javaslatát a Kari Papír tagjainak jutalmazására. Az előterjesztést a
Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadott.

Egyebek
Daku Dávid kérte a Firmaköszöntő Szakestély szervezőit, illetve a Rendezvény Bizottságot, hogy a
rendezvény legyen népszerűsítve.

Budapest, 2013. február 18.
Jegyzőkönyvvezető:

Ülésvezető:

Farkas Péter

Berecz Zsolt Gábor
Elnök

Határozatok:
Hat. szám

Előterjesztés

Eredmény

23/2013.

Alelnök jelölt: Kelemen Krisztina

12 igen

0 nem

2 tartózkodás

elfogadva

24/2013.

Alelnök jelölt: Vidák Miklós

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

25/2013.

Kollégiumi referens jelölt: Hernády Gergely

11 igen

1 nem

2 tartózkodás

elfogadva

26/2013.

Jegyzőkönyv-vezető jelölt: Farkas Péter

13 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

27/2013.

Kollégiumi internet szolgáltatás díja: 3048 Ft

13 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

28/2013.

Kari Papír szerkesztőségi tagok jutalmazása

12 igen

0 nem

2 tartózkodás

elfogadva

