Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. április 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, 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, Kiss Flóra, Márki Gabriella, Molnár Ágota, Turai Eszter
Napirend előtt:
Ganz Dolphin megosztotta tapasztalatait a 2013. évi Építész Napok kapcsán. Elmondta, hogy a
rendezvényre szükséges eszközök beszerzését a jövőben racionalizálni kell. Tájékoztatott továbbá,
hogy a rendezvény záróestje iránt kevesen érdeklődtek.
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor kérte az egyetemi hallgatói képviselők segítségét a mintatantervben
meghatározott krediteken túl felvehető kreditszám kapcsán kialakult félreérthető helyzet tisztázása
végett.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a hét folyamán egyeztet a valamikori Bercsényi
Kollégiumért Alapítvány pénzügyi keretei felhasználása kapcsán.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a holnapi nap folyamán kollégiumi fegyelmi tárgyaláson vesz
részt.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a holnapi nap folyamán bizottsági ülést tart a kari utánpótlás
helyzetének megvitatása végett.
Berecz Zsolt Gábor kérte a hallgatói képviselőket, hogy amennyiben érdeklődnek a nyári kari tárbor
szervezése iránt, azt neki jelezni szíveskedjenek.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a hallgatói képviselők munkabeszámolóinak elküldési
határideje április 16.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a hét folyamán Kari Gazdasági Bizottsági ülésre kerül sor.
EHK beszámoló

Daku Dávid elmondta, hogy a múlt hét folyamán Belső Kollégiumi Bizottságon vett részt. Itt
többek között egy, a kollégiumok népszerűsítését megcélzó médiaanyag készítésének lehetősége
merült fel.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy folytatódott a BME HÖK Alapszabályzatának felülvizsgálata.
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta a Hallgatói Külügyi
Testület éves költségvetés tervezetét.
Daku Dávid közölte, hogy egyeztetett Armuth Miklóssal és Molnár Csabával a Campus térkép
pályázatra beérkezett pályaművek megvalósíthatósága kapcsán.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az Egyetemi BME és a Jó tanuló, jó sportoló egyetemi szintű
ösztöndíjak eredményét az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta.
Daku Dávid elmondta, hogy a jövőben minden kar köteles lesz feltüntetni mintatanterveit a Neptun
Pénzügyi és Információs Rendszerben.
Daku Dávid elmondta, hogy a Köztársasági ösztöndíj pályázati időszaka rövidesen megkezdődik.
Dávid Eszter közölte, hogy egy, az oktatás minőségi javítását megcélzó, úgynevezett Oktatás
Monitoring Rendszer készítését tervezi az Egyetemi Hallgatói Képviselet.
Dávida Eszter elmondta, hogy a Természettudományi Karon, valamint a Vegyészmérnöki és
Biomérnöki Karon tisztújító szavazás folyik.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy az Alkotóhét kapcsán problémák merültek fel a Szilárdságtani és
Tartószerkezeti Tanszékre jelentkező hallgatók regisztrációi kapcsán.
Szabó Ádám elmondta, hogy a 2012/13 tavaszi félévre vonatkozó vizsgarend áttekintése zajlik a
tanszéki oktatási felelősök segítségével.
Szabó Ádám közölte, hogy a jövő hét folyamán Kari Oktatási Bizottsági ülésre kerül sor.
Szabó Ádám elmondta, hogy a pénteki napon Belső Oktatási Bizottsági ülést tart.
Szabó Ádám közölte, hogy problémák adódtak az Épületszerkezettan 1. tárgy írásbeli számonkérése
kapcsán.
Idegennyelvű oktatási beszámoló
Heincz Dániel kifejtette véleményét egy, a külügyekkel foglalkozó bizottság létrehozásának
szükségességéről, valamint ennek kapcsán egyfajta kari stratégia kialakításáról. Hangsúlyozta
továbbá a kari idegen nyelvű oktatásban részt vevő hallgatókkal fenntartandó kommunikáció
erősítésének fontosságát.

Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós elmondta, hogy a hét folyamán gazdasági elszámoláson vett részt a Hallgatói
Szolgáltató Irodában.
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a pénteki nap folyamán Belső Gazdasági Bizottsági ülést tart.
Farkas Péter előterjesztette a B3 hallgatói öntevékeny csoport március hónapra vonatkozó
gazdasági beszámolóját, melyet a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
elfogadott.
Juttatási - térítési beszámoló
Kelemen Krisztina ismertette a Kari BME ösztöndíj pályázat eredményét, melyet a Hallgatói
Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a Külső Szociális Bizottság tervet készít a jövőben elvégzendő
feladatok beütemezése végett.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely ismertette a Hallgatói Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzat 1. sz.
melléklete alapján meghatározott kollégiumi büntetőpontok kari kollégiumi felvételi pontrendszerbe
történő beszámítására tett javaslatát.
Hernády Gergely elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium ötödik emeleti közösségi
helyiségének festése a hét folyamán elkezdődött.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy felvette a kapcsolatot a Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Kollégiumi Bizottságával.
Közéleti beszámoló
Nagy László tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán Rendezvény Bizottsági ülést tartott, ahol a fő
témák között szerepelt a május 10-én megrendezésre kerülő kari ballagás is.
Nagy László elmondta, hogy a Bercsényi Gödör Klub hallgatói öntevékeny csoport által
forgalmazott termékek kapcsán áremelés várható.
Öntevékeny köri beszámoló

Vajda Zoltán elmondta, hogy a múlt hét folyamán öntevékeny köri gyűlést tartott. Itt ismertette az
öntevékeny köri tagoknak tartandó készségfejlesztő tréningsorozat tervezetét.
Vajda Zoltán közölte, hogy a SCHÉK hallgatói öntevékeny csoport Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása várható.
Sport beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet által összeállított, a hallgatói
sportolási igények felmérését megcélzó kérdőív elkészült.
Gólyatanács beszámoló
Takács Ákos közölte, hogy a két hét múlva tartandó Gólyatanács ülésen Heincz Dániel és Szabó
Ádám tartanak előadást az egyetemi oktatás témakörében.
PR beszámoló
Selmeczi Petra elmondta, hogy a hét folyamán bizottsági ülést tart a hallgatói képviseleti honlap
kialakításának megvitatása céljából.
Selmeczi Petra elmondta, hogy a Kari Papír aktuális lapszámának megjelenésében csúszás várható.

Egyebek
Marsal Béla tájékoztatott, hogy a jövőben a hallgatói képviselők által használt megosztott adatbázis
struktúrájának átgondolása szükséges.

Budapest, 2013. április 8.
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41/2013.

B3 hallgatói öntevékeny csoport március
havi gazdasági beszámolója

Eredmény
14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

42/2013.

Kari BME pályázat eredménye

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

