Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. szeptember 9-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely, Nagy
László, Marsal Béla, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vaits Zoltán, Vajda Zoltán
Kimentéssel hiányzik: Kelemen Krisztina, Dávida Eszter
Késett: Vidák Miklós (3p)
Vendég: Balázs Anna, Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Lótos Tamás
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy Dékáni Tanács ülésen vett részt a múlt hét folyamán.
EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy 2014-ben hatályukat vesztik az Egyetem más külföldi egyetemekkel
kötött bilaterális szerződései.
Daku Dávid elmondta, hogy a nyári időszakban lezajlott Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülésen a
tagok minden kérvényt sikeresen elbíráltak.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Bogdánffy úti Sporttelepen épülő jégpálya átadása szeptember 16án esedékes.
Daku Dávid elmondta, hogy idén is megrendezésre kerül a Budapesti Corvinus Egyetem és a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közötti kötélhúzó verseny.
Daku Dávid tájékoztatta a Hallgatói Képviseletet a 2013/14 őszi félév ösztöndíj kifizetési
időpontjairól.
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetem központi épületének Aud. Max. előadótermének felújítása
befejeződött.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet a Hallgatói Önkormányzat
Alapszabályának felülvizsgálatával fog foglalkozni.
Daku Dávid elmondta, hogy a kollégiumi férőhely pályázat elutasítása iránt benyújtandó kérvények
beadási határideje szeptember 11.
Daku Dávid kérte a Hallgatói Képviseletet, hogy tájékoztassa az érintetteket kollégiumi fegyelmi
kártya átvételi, illetve leadási kötelezettségükről.

Daku Dávid elmondta, hogy a Köztársasági ösztöndíjak odaítélése sikeresen megtörtént, ennek
kapcsán tájékoztatott, hogy a legeredményesebb ösztöndíjas hallgatók József Nádor emlékéremben
részesülnek.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső Gazdasági Bizottsága
tárgyalja a kari Hallgatói Képviseletek gazdálkodási rendjét.
Daku Dávid elmondta, hogy a Doktorandusz Önkormányzat új elnöke Lippai Rita lett.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy Nagy Dávid lemondott a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája elnöki pozíciójáról, ennek kapcsán elmondta, hogy október 18-án veszi kezdetét az
elnökválasztó közgyűlés.
Daku Dávid elmondta, hogy a Gépészmérnöki Karon Tisztújító Szavazásra kerül sor szeptember
végén.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy problémák merültek fel az idegen nyelven meghirdetett kurzusokra
jelentkező magyar nyelvű hallgatók tárgyfelvételei kapcsán.
Szabó Ádám elmondta, hogy Rajz 7 tárgyból nagyon magas a túljelentkezés aránya, a probléma
megoldás folyamatban van.
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy a holnapi nap folyamán egyeztetésen vesz részt Vasáros Zsolt
oktatási dékánhelyettessel, valamint az MSc képzésben részt vevő hallgatókkal.
Heincz Dániel elmondta, hogy az idegen nyelvű hallgatók számára fenntartott levelezőlista
frissítése szükséges.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a hét folyamán Farkas Péterrel egyeztet a B3 hallgatói öntevékeny
csoporttal gazdasági tevékenységük kapcsán.
Vidák Miklós elmondta, hogy az augusztusi keltezésű számlák bemutatása lesz esedékes a pénteki
nap folyamán a Hallgatói Szolgáltató Irodában.
Juttatási - térítési beszámoló
Kelemen Krisztina kérte a Hallgatói Képviselet érintett tagjait, hogy szociális pályázatukat számára
eljuttatni szíveskedjenek.

Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy a Kollégiumok Osztály leltárában található, az érintett kollégiumi
hallgatói öntevékeny csoportok által használt eszközök ellenőrzése sikeresen lezajlott.
Hernády Gergely elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium udvarának kivitelezése
befejeződött.
Hernády Gergely előterjesztette javaslatát a Bercsényi 28-30 Kollégium Házirendjében
meghatározott módon, a 2013/14 őszi félévben a Kollégiumban ingyenesen bent tölthető éjszakák
időpontjára. Ezt a Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Közéleti beszámoló
Nagy László elmondta, hogy a múlt héten megrendezésre került Gólyahajó sikeres volt.
Vaits Zoltán beszámolt a Szakmai Napok szervezéséről, röviden összefoglalva a programot.
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy az elmúlt hét folyamán megrendezett Gólyahét sikeres volt, mind
a részvételi arány, mind a programok terén.
Öntevékeny köri beszámoló
Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy egyeztetett a Makettező Kör hallgatói öntevékeny csoporttal a
Bercsényi 28-30 Kollégiumban található makettező terem használati rendje kapcsán.
Vajda Zoltán elmondta, hogy megbeszélésen vett részt az Építész Klub hallgatói öntevékeny
csoporttal Szervezeti és Működési Szabályzatuk módosítása kapcsán.
Farkas Péter bemutatta a 2013/14 őszi félévre vonatkozó öntevékeny köri pályázat hirdetményét,
melyet a hallgatói képviselők 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtak.
Sport beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy a Hallgatói Sport Bizottság ülésén tájékoztatták a részt vevőket az
Egyetemi Napok keretében megrendezésre kerülő Sportnap menetéről.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy egyeztetett Csiki Tiborral, a Kollégiumok Osztály munkatárásval a
szeptember 7-én a Bercsényi 28-30 Kollégium tornatermében megrendezett Öntevékeny Köri Nap
kapcsán felmerült teremfoglalási problémák kapcsán.
PR beszámoló
Selmeczi Petra elmondta, hogy Marsal Bélával PR bizottság keretein belül szeretnék tárgyalni a
levelezőlisták használatának racionalizálását.

Selmeczi Petra elmondta, hogy jelen hét péntekén esedékes a szeptemberi Kari Papír lapzártájának
időpontja.
Selmeczi Petra tájékoztatott, hogy folyamatban van a szeptember, illetve október hónapban tartandó
előadások, fórumok tematikájának összeállítása.
IT beszámoló
Marsal Béla tájékoztatott, hogy üzembe helyezte a Hallgatói Képviselet irodájában található
Brother típusú nyomtatót.
Egyéb
Vajda Zoltán felhívta a figyelmet, hogy a kari Hallgatói Képviselet október végén esedékes
Tisztújító Szavazása kapcsán a Szavazóbizottság elnöki teendőinek ellátására felelős személy
kinevezése szükséges.

Budapest, 2013. szeptember 9.
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92/2013.

2013/14 őszi félév Bercsényi 28-30
Kollégium ingyenesen bent tölthető éjszakák
időpontja

12 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva
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Öntevékeny köri pályázat hirdetmény

12 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

