Emlékeztető
BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. szeptember 3-án, 19:00-kor tartott rendkívüli üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády
Gergely, Marsal Béla, Nagy László, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Vaits Zoltán, Vajda Zoltán,
Vidák Miklós
Kimentéssel hiányzik: Kelemen Krisztina
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor beszámolt a vezetői értekezleten történtekről. Szó esett az alapképzés
diplomaszabályzatáról, valamint a jövőben a költségtérítés-csökkentést szabályozó dékáni utasítás
megírásának szükségességéről.
Vajda Zoltán jelezte, hogy le kíván mondani Hallgatói Képviseleti mandátumáról. A hallgatói
képviselők ezt 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadták.
Berecz Zsolt Gábor jelezte, hogy az Építészmérnöki Kar új Szervezeti és Működési Szabályzata
értelmében 9 főre emelkedik a hallgatói arány a Kari Tanácsban, emiatt, valamint Vajda Zoltán,
korábbi Kari Tanács tag mandátumának megszűnése miatt két új tag delegálása szükséges. A
Heincz Dániellel és Selmeczi Petrával kiegészült Kari Tanács delegálási listát a Hallgatói
Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadták.
Vajda Zoltán lemondása kapcsán az öntevékeny köri felelősi poszt ellátására Farkas Péter jelölte
magát. Ezt a Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

EHK
Dávida Eszter elmondta, hogy az Építész Szakkollégium és a Hallgatói Képviselet között szerződés
megírása szükséges, melyben a szerződő felek megállapodnak a Bercsényi 28-30 Kollégiumban az
Építész Szakkollégium által használt helyiség használatának mikéntjéről.
Daku Dávid kérte a Hallgatói Képviseletet, hogy gyűjtsék össze észrevételeiket a balatonlellei
ifjúsági tábor infrastruktúrája kapcsán.

Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy az Épületszerkezettan 5. és a Rajz 7. tárgyak meghirdetésénél
problémák merültek fel, emiatt ezen tárgyak felvételére jogosult hallgatók elestek a jelentkezéstől.
Szabó Ádám ennek kapcsán tájékoztatott, hogy felvette a kapcsolatot az illetékes tanszékekkel.
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy a Tervező MSc képzés előtanulmányi rendje nem tisztázott,
Neptun rendszeren keresztül nem elérhető. Ennek kapcsán elmondta, hogy a képzés hiányzó
adatainak összegyűjtése folyamatban van.
Juttatási - térítési beszámoló
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a bírálói vizsgák letételére ezen hét szerdától van lehetőség.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy a kollégiumi beköltözések folyamatban vannak.
Berecz Zsolt Gábor kérte Hernády Gergelyt, hogy a második oktatási hét végéig összesítse a
hallgatói öntevékeny csoportok kollégiumi kártya és kulcsfelvételi jogosultságait, és azokat
hitelesítve juttassa el a kollégium portájára.
Daku Dávid javaslatot tett arra, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban lakó hallgatói képviselők
elérhetősége is megtalálható legyen a kollégium portáján.
Közéleti beszámoló
Vaits Zoltán tájékoztatott, hogy a Szakmai Napok szervezése megfelelően halad.
Berecz Zsolt Gábor előterjesztette javaslatát a 2013. évi Gólyabál főszervezői pozíciójának
betöltésére. A hallgatói képviselők 11 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett Nagy Lászlót
választották meg a feladat ellátására.
Öntevékeny köri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy egyeztetett az Építész Klub hallgatói öntevékeny csoporttal a
Bercsényi 28-30 Kollégiumban felújítás alatt álló műterem használata, valamint a kör új Szervezeti
és Működési Szabályzata kapcsán.
Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy a Kollégiumok Osztály leltárában található, az érintett kollégiumi
hallgatói öntevékeny csoportok által használt eszközök ellenőrzése a jövő hét folyamán esedékes.
Vajda Zoltán elmondta, hogy a Fotó Kör hallgatói öntevékeny csoport újraszerveződik.

Sport beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy Hallgatói Sport Bizottság ülésén vett részt a múlt hét folyamán.
PR beszámoló
Selmeczi Petra elmondta, hogy a Kari Papír megjelenési időpontjait meghatározta, illetve
tájékoztatott az őszi félévben tartandó hallgatói fórumok tematikájával kapcsolatban.
Egyéb
Nagy László beszámolt a szerdai napon tartandó Gólyahajó szervezéséről.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a jövő hét folyamán a Hallgatói Képviselet rendes ülésére
hétfőn kerül sor.
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Eredmény

88/2013.

Lemondás hallgatói képviselői mandátumról:
Vajda Zoltán

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

89/2013.

Kari Tanács delegálási lista

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

90/2013.

Öntevékeny köri felelős jelölt: Farkas Péter

12 igen

0 nem

2 tartózkodás

elfogadva

91/2013.

2013. évi Gólyabál főszervező jelölt: Nagy
László

12 igen

0 nem

2 tartózkodás

elfogadva

