Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. március 11-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, Nagy László, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vaits Zoltán,
Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Vendég: Ganz Dolphin
Késett: Selmeczi Petra (4p)
Ganz Dolphin beszámolt az Építész Napok szervezéséről. Elmondta, hogy a rendezvény programjai,
valamint előadói véglegesnek tekinthetők, a végleges plakátokat a holnapi nap folyamán a
szervezők kifüggesztik az Egyetemen, illetve a kollégiumokban. Ganz Dolphin bemutatta az
Építész Napok előzetes költségvetését. Dávida Eszter kérte Nagy Lászlót, hogy a Kar oktatóit,
illetve más karok hallgatói képviselőit szíveskedjen meghívni. Felmerült továbbá az udvari
programok kapcsán sátor állításának szükségessége.
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a Hallgatói Képviselet operatív bizottságainak megnevezését
tisztázni kell, ugyanis a különböző dokumentumokban néhol eltérő módon jelennek meg, továbbá a
hallgatói képviselők munkabeszámolói esetében formai egységesítés szükséges.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott a KTB átruházott hatáskörben eldöntött kedvezményes tanulmányi
rend iránti kérelmek elfogadtatásának módjáról.
Berecz Zsolt Gábor közölte, hogy egyeztetett Becker Gáborral a költségtérítési díjak csökkentése
esetében kari elvek átgondolásának szükségességéről.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy részt vett egy Magyar Építőművészek Szövetsége találkozón,
ahol az elhangzott előadás alapján a jövőben nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a fiatalabb
generációkkal való együttműködésre.
EHK beszámoló
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az Építész Szakkollégium pályázaton elnyert támogatási kereteinek
felhasználása megkezdődhet.

Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta az egyetemi szintű, sportra
fordítandó normatíva-keret felosztását.
Daku Dávid közölte, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta a Jó tanuló, jó sportoló
egyetemi szintű ösztöndíj, valamint a Versenysport pályázat kiírását.
Daku Dávid elmondta, hogy Szabó Imre Ernő, a Diákközpont igazgatója beszámolt a DIK általános
ügyementében történt változásokról.
Daku Dávid elmondta, hogy a jövőben kijelölt egyetemi bizottság foglalkozik a be nem fizetett
hallgatói térítési és késedelmi díjak beszedésével.
Daku Dávid kérte a Hallgatói Képviselet, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselethez benyújtott
speciális felhasználási célú keretek esetében a megpályázott tételek pontosabb definíciójára van
szükség.
Daku Dávid tájékoztatott az Egyetemi Hallgatói Képviselet bizottságai által összeállított féléves
munkarendről.
Daku Dávid elmondta, hogy a közeljövőben az Egyetemi Hallgatói Képviselet tagjai, valamint a
Kari Hallgatói Képviseletek elnökei látogatást tesznek a felújított gödi mérőtáborban, a további
hallgatói használat felmérése végett...
Daku Dávid közölte, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet őt választotta az Önkéntes Nap
elnevezésű egyetemi szintű rendezvény főszervezői posztjára. Ezzel kapcsolatban a kezdeti
egyeztetések, illetve a program összeállítása megkezdődött.
Dávida Eszter elmondta, hogy továbbra is problémák állnak fenn a Bercsényi Mászó Kör, valamint
az Egyetemi Mászó Kör öntevékeny csoportok terem-, illetve eszközigényei adminisztrációja
kapcsán. A felmerült kérdésekkel a Hallgatói Sport Bizottság foglalkozik.
Dávida Eszter kérte Vaits Zoltánt, hogy vizsgálja meg más kari Szakkollégiumok működését,
lehetőséget adva az Építész Szakkollégium működése kapcsán tapasztalt problémák megoldására.
Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy az erre vonatkozó kormányrendelet és egyetemi szabályozás
alapján szigorúan meghatározott keretek között folytatható szakkollégiumi tevékenység.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol a
képzés kapcsán összegyűjtött tapasztalatok összegzése volt napirenden.
Szabó Ádám elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet tanszéki oktatási felelősei által a számára
megküldött tantárgyi előkövetelmények összevetésével foglalkozik.

Szabó Ádám elmondta, hogy a holnapi folyamán 15:00 órai kezdettel Belső Oktatási Bizottsági ülést
tart, ahol a csütörtöki nap folyamán 15:00-kor tartandó Kari Oktatási Bizottság napirendi pontjai
kapcsán tart egyeztetést. Berecz Zsolt Gábor, valamint Szabó Ádám jelezték, hogy nem tudnak részt
venni a Kari Oktatási Bizottság ülésén, őket Hernády Gergely, valamint Vidák Miklós helyettesíti.
A delegálási listát a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Dávida Eszter kérte Szabó Ádámot, hogy az Alkotóhét programjai kapcsán vegye fel a kapcsolatot
az érintett tanszékekkel.
Idegennyelvű oktatási beszámoló
Heincz Dániel elmondta, hogy a múlt hét folyamán Belső Idegen nyelvi Bizottsági ülést tartott, ahol
a 03. 11-én 14:00 órai kezdetű Idegen nyelvi Oktatási Bizottsági ülés napirendi pontjait tárgyalták.
Heincz Dániel elmondta, hogy a mai nap folyamán Idegen nyelvi Oktatási Bizottságon vett részt. A
napirendi pontok között szerepelt a kari idegen nyelvű képzés szerepe, anyagi helyzete, valamint a
hatékonyabb népszerűsítés szükségessége. Problémaként merült fel, hogy az idegen nyelvű
hallgatók számára igen csekély mennyiségű tantárgyi segédlet áll rendelkezésre. Felmerült továbbá,
hogy nyugati egyetemekhez hasonlóan ne legyen kritérium az alapdiploma megléte, egyszerű
tárgybefogadtatás útján lehessen más intézmény hallgatóját átvenni. Elhangzott az Erasmus külföldi
ösztöndíj-pályázat népszerűségének csökkenése, ennek oka többek között a Campus Hungary
ösztöndíj-pályázat által kínált kedvezőbb lehetőségek közt keresendő. Benkő Melinda a bizottság
tagjai elé terjesztette egy, az Erasmus részképzésben részt vevő idegen nyelvű hallgatók számára
indítandó projekt alapú tárgy meghirdetésének lehetőségét.
Juttatási - térítési beszámoló
Kelemen Krisztina a kifizetési listák átvizsgálása kapcsán elmondta, hogy öt hallgató nem részesült
az ehhez az időponthoz rendelt juttatások kiutalásában, ezen összegek korrekciója a következő
kifizetéssel lehetséges.
Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy a hét folyamán Belső Juttatási Bizottsági ülést tart, ahol a
Kari BME ösztöndíj-pályázat tartalmi felülvizsgálata, valamint aktualizálása lesz napirenden.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós kérte a Hallgatói Képviselet tagjait, hogy a februári keltezésű számlákat számára
csütörtökig eljuttatni szíveskedjenek.

Farkas Péter elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium testépítő termének használatára jogosult
hallgatók jelentkezéseinek ellenőrzése folyamatosan zajlik.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium könyvállományának katalogizálása
megkezdődött.
Hernády Gergely tájékoztatott a múlt hét folyamán a Gödör Klub hallgatói öntevékeny csoport
rendezvényén történt beléptetési, illetve felügyeleti problémákról. Ennek kapcsán elmondta, hogy a
klubhelyiségbe vezető lépcső műszaki felülvizsgálatára kerül sor a közeljövőben.
Hernády Gergely közölte, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium 5. emeleti közösségi helyiségének
festésével kapcsolatban egyeztetett a Kollégiumok Osztállyal.
Dávida Eszter ismételten felhívta a figyelmet a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kollégiumi
Bizottságával való folyamatos kapcsolattartás szükségességére.
Öntevékeny köri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy a múlt hét folyamán öntevékeny köri gyűlés keretében általános
előadást tartott a megjelenteknek a hallgatói öntevékeny csoportok szerveződéséről.
Vajda Zoltán ismertette az öntevékeny köri pályázat hallgatói öntevékeny csoportok által történő
benyújtásának, elbírálásának, illetve kihirdetésének időpontjait.
Berecz Zsolt Gábor kérte Vajda Zoltánt, hogy a Bercsényi Építész DEPO újragondolásával
kapcsolatos további egyeztetések bizottsági ülés keretein belül történjenek.
Közéleti beszámoló
Nagy László elmondta, hogy a múlt hét folyamán, a Gödör Klub hallgatói öntevékeny csoport által
szervezett rendezvény jól sikerült, a létszámkorlátozás miatt, azonban órákon keresztül állt a sor a
Bercsényi 28-30 Kollégium aulájában.
Nagy László elmondta, hogy a múlt hét folyamán megrendezésre került Firmaköszöntő Szakestély
sikeres volt.
Nagy László tájékoztatott, hogy jelenleg zajlik a Bercsényi 28-30 Kollégiumban a Felesező
Félszintfutás elnevezésű rendezvény.
Nagy László közölte, hogy a múlt hét folyamán Rendezvény Bizottsági ülést tartott.

Sport beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy a hét folyamán Hallgatói Sport Bizottság ülésén vesz részt.
Gólyatanács beszámoló
Takács Ákos tájékoztatott, hogy a hét folyamán Gólyatanács ülést tart, ahol Vajda Zoltán tart
előadást a hallgatói öntevékeny csoportok felépítéséről és működéséről.
PR beszámoló
Selmeczi Petra elmondta, hogy a múlt hét folyamán Kari Papír szerkesztőségi ülést tartott, ahol
egyeztettek a lap megjelenésében észlelt apró hibák kapcsán.
Selmeczi Petra egyezetett Süveges Péterrel a Nyílt Nap arculatának kari művészeti vezető által
történő megtervezésének lehetőségéről.
Selmeczi Petra ismertette a Kari Papír szerkesztőségi tagjainak díjazására tett javaslatát, melyet a
Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.
IT beszámoló
Marsal Béla kérte a Hallgatói Képviselet tagjait, hogy támogassák javaslatát, mely szerint a félév
folyamán a feldolgozási, valamint pótlási héten a Bercsényi Számítástechnikai Kör hallgatói
öntevékeny csoport ingyenes internet használatot biztosít a Bercsényi 28-30 Kollégium területén.
Az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Egyebek
Takács Ákos elmondta, hogy adminisztrációs problémák miatt nem jogosult a Bercsényi 28-30
Kollégium közösségi helyiségeinek kulcsfelvételére. Ennek kapcsán kérte Hernády Gergely
mielőbbi közbenjárását.
Nagy László javasolta a Hallgatói Képviselet tagjainak, hogy csapatot alkotva vegyenek részt az
Építész Napok rendezvényein.

Budapest, 2013. március 11.
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