Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. május 6-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: Kis Vivien, Kovács Balázs, Lótos Tamás
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a holnapi nap folyamán bizottsági ülést tart, ahol a kari közélet
utánpótlása, illetve az évzáró szakmai kirándulás szervezése lesz napirenden, melynek kapcsán
Dávida Eszter kérte egy előzetes költségvetés bemutatását.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy egyeztettek a Testnevelési Intézet illetékes munkatársaival a
Bercsényi 28-30 Kollégiumban működő Bercsényi Mászó Kör hallgatói öntevékeny csoport ügyeit
illetően.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a hét folyamán a Tervezői Tanszékcsoport ülésén is bemutatja a
szakirányválasztás kapcsán elkészített statisztikákat.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a Hallgatói Képviselet következő rendes ülésére a jövő hét
folyamán kedden kerül sor.
Berecz Zsolt Gábor kérte a hallgatói képviselőket, hogy az időszaki beszámolójukat számára
következő hét kedd éjfélig eljuttatni szíveskedjenek.
EHK beszámoló
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Köztársasági ösztöndíj kiírása június hónapra várható.
Daku Dávid részt vett a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Budapesti Regionális
Szövetségének ülésén, ahol a bizottság tagjai az Alapszabály módosításáról tárgyaltak.
Daku Dávid elmondta, hogy a Diákközpont felülvizsgálatának első szakasza megtörtént, a szervezet
igazgatói posztjának betöltésére rövidesen pályázatot írnak ki.
Daku Dávid közölte, hogy várhatóan főigazgatói körlevél jelenik meg a kollégiumokban működő
testnevelőtermek használati rendjéről, valamint a következő félévben az ünnepnapok miatt esedékes
munkanapok áthelyezéséről.

Daku Dávid elmondta, hogy június 14-én és 15-én kerül sor a balatonlellei BME Ifjúsági Tábor
szezonnyitó ünnepségére.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy új egyetemi öntevékeny kör alakult Röplabda Kör néven.
Daku Dávid elmondta, hogy a Hallgatói Képviseletek által a nyári időszakban ingyenesen
felhasználható kollégiumi férőhelyek számát az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta.
Daku Dávid közölte, hogy a doktorandusz hallgatók kollégiumi elhelyezését a jövőben a
Doktorandusz Önkormányzat végzi.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a balatonlellei BME Ifjúsági Táborban fejlesztések történtek az
elmúlt időszakban, ennek keretein belül mozgásérzékelőket telepítettek, valamint néhány nyílászáró
és a kerítés felújítása is megtörtént.
Daku Dávid kérte a Hallgatói Képviseletet, hogy a HÖOK Mentorprogram hirdetésének nagyon
figyelmet szenteljenek.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati
Szabályzatának 1. sz. mellékletének tartalmát a Jogi Csoport vizsgálja.
Dávida Eszter közölte, hogy a Villamosmérnöki és Informatikai, valamint a Vegyészmérnöki és
Biomérnöki Karon sikeresen lezajlott a Hallgatói Képviseletek alakuló ülése.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy a Hallgatói Szolgáltató Iroda dolgozik a 2012. évi költségvetés
beszámolón.
Dávida Eszter közölte, hogy a hét folyamán a Külső, valamint a Belső Szociális Bizottság közös
megbeszélésére kerül sor.
Dávida Eszter elmondta, hogy az Egységes Szociális Rendszer a következő félév elejétől már a
BME Hallgatói Portálon keresztül lesz elérhető.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán a Kari Tanulmányi Bizottsági ülésre került sor,
ahol a bizottsági tagok a kötelezően teljesítendő kreditmennyiségen felül felvett kreditek után
fizetendő díjak kirovása elleni felszólalások elbírálásával foglalkoztak.
Szabó Ádám elmondta, hogy Kari Oktatási Bizottsági ülésre került sor, ahol többek között a
szakirányválasztási szabályzat felülvizsgálatával foglalkoztak. A következő Kari Oktatási
Bizottsági ülésre május 16-án kerül sor.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy a vizsgajelentkezési időszak a mai nappal kezdetét veszi.
Szabó Ádám elmondta, hogy a Páricsy Zoltán által összeállított, az elsőéves hallgatók számára a
Rajzhét kapcsán kiküldendő kérdőív elkészült, a célközönség számára meghirdetésre került.

Szabó Ádám elmondta, hogy az Építéskivitelezés-szervezés 2. tárgy vizsgaidőpontja kapcsán
problémák merültek fel, melynek tisztázása folyamatban van.
Dávida Eszter kérte Szabó Ádámot, hogy a jelen félévre vonatkozó pótlások rendjét a
levelezőlistákon tegye közzé.
Juttatási - térítési beszámoló
Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy Belső Juttatási Bizottsági ülést tartott a múlt hét folyamán,
ahol a kari kiegészítő ösztöndíjakról tárgyaltak.
Vajda Zoltán felvetette a szükségességét egy a Kollégiumi és Szociális Bizottság működési kereteit
meghatározó ügyrend elkészítésének.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy Külső Kollégiumi Bizottsági ülésre kerül sor a jövő hét
folyamán.
Hernády Gergely közölte, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium kerékpártároló lejáratát övező korlát
balesetmegelőző javítása megtörtént.
Hernády Gergely elmondta, hogy a múlt hét folyamán egyeztettek Rémai Zsolttal és Hubay
Mátyással a Hallgatói Képviselet kollégiumi felújításokra fordítható pénzügyi keretei kapcsán,
ennek folyományaként a Kollégiumok Osztály anyagi támogatást nyújt a kollégium alagsori
helyiségében található szellőztetőrendszer kiépítéséhez.
Hernády Gergely bemutatta javaslatát a 2013/14 őszi félév kollégiumi felvételi pályázati kiírására,
melyet a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Közéleti beszámoló
Nagy László elmondta, hogy Rendezvény Bizottsági ülést tartott az elmúlt hét folyamán, ahol a
május 10-én megrendezésre kerülő Ballagás, valamint Gyűrűavató Szakestély szervezése volt
napirenden. Ennek kapcsán Nagy László bemutatta a rendezvény előzetes költségvetését, melyet a
Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadott.
Takács Ákos közölte, hogy a holnapi nap folyamán Senior Kör gyűlést tart, ahol a tagok
tudásszintjének felmérését végzi el.
Öntevékeny köri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy a SCHÉK, valamint az Építész Depo öntevékeny hallgatói csoportok
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát továbbította a körök vezetői felé.

Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy a Bercsényi Mászó Kör öntevékeny hallgatói csoport kapcsán a
Bercsényi 28-30 Kollégiumban működő falmászó terem használatára tett javaslatát elkészítette.
Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy a Közösségi ösztöndíj pályázat kiírását a hét folyamán elkészíti.

PR
Selmeczi Petra elmondta, hogy problémák adódtak a Kari Papír legfrissebb próbaszámának
nyomtatási minősége kapcsán, melynek kapcsán kérte Daku Dávid és Dávida Eszter közbenjárását
a szolgáltatás javítása érdekében.
Selmeczi Petra javasolta, hogy a Megfagyott Muzsikus szerkesztőségi tagjainak szabjanak határidőt
a következő lapszám megjelenésére.

Egyebek
Dávida Eszter felvetette a lehetőségét annak, hogy a Hallgatói Képviselet tisztújítása a következő
alkalommal elektronikus formában mehessen végbe.
Budapest, 2013. május 6.
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