Emlékeztető
BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. szeptember 16-án, 19:00-kor tartott rendkívüli üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz Dániel, Kelemen
Krisztina, Marsal Béla, Nagy László, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vaits Zoltán,
Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Kimentéssel hiányzik: Hernády Gergely
Vendég: Balázs Anna, Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Lótos Tamás, Molnár Ágota
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor beszámolt a vezetői értekezleten történtekről. Elmondta, hogy október 9-én
Kari Tanács ülésre kerül sor.
Berecz Zsolt Gábor kérte a hallgatói képviselőket, hogy tegyenek felterjesztési javaslatot Apáczai
Csere János díj adományozására kari oktatók körében.
Vidák Miklós elmondta, hogy a kari Hallgatói Képviselet ez évi Tisztújító Szavazás
Szavazóbizottság elnöki pozíció ellátására Grátz Saroltot javasolja.
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a Tisztújító hétvége lebonyolításához szervezők jelentkezését
várja. A feladat ellátására Daku Dávid és Selmeczi Petra jelentkezett, melyet a Hallgatói Képviselet
13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatott.
Vidák Miklós elmondta, hogy az Önkéntes Nap időpontja egy héttel későbbre tolódott a várható
kedvezőtlen időjárás miatt.

EHK
Daku Dávid elmondta, hogy a 2013. évi hallgatói normatíva összegek hiánytalanul megérkeztek az
intézményhez.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az Egyetem karainak esetlegesen középiskolákban történő
népszerűsítő előadásainak szervezése ezentúl a Diákközponton keresztül lehetséges.
Daku Dávid elmondta, hogy a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon doktori iskolák
összevonására került sor.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Mikulás Kupa december 7-én kerül megrendezésre a BME
Sportközpontban.

Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet továbbképző hétvégéje december
hónap helyett februárban kerül megrendezésre.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói
Önkormányzatában Tisztújító Szavazás lesz a szerdai nap folyamán.
Dávida Eszter elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső Oktatási Bizottsági ülésére
kerül sor a hét folyamán.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy a kifizetési listákban a kari kiegészítő ösztöndíj keretből megítélt
ösztöndíjak pontos megnevezése szükséges.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a múlt hét folyamán Kari Tanulmányi Bizottsági ülésre került sor, ahol
a bizottsági tagok a javító célzatú tantárgyfelvételi kérelmeket bírálták el, valamint elfogadták az
őszi félévre vonatkozó zárthelyi ütemterveket.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy az osztatlan, valamint a BSc képzés előtanulmányi rendjének
átdolgozására tett javaslatát a szerdán 16:00-kor kezdődő Kari Oktatási Bizottságon bemutatja.
Heincz Dániel elmondta, hogy egyeztetésen vett részt Vasáros Zsolt oktatási dékánhelyettessel,
valamint az MSc képzésben részt vevő hallgatókkal.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a következő félév elején a Kar összes MSc képzése
meghirdetésre kerül.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy az augusztusi keltezésű számlákat bemutatta a Hallgatói
Szolgáltató Irodában.
Vidák Miklós elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium testépítő termének a 2013/14 őszi
félévre vonatkozó használatára az elektronikus regisztráció újraindult.
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy Farkas Péterrel egyeztettek a B3 hallgatói öntevékeny csoporttal
gazdasági tevékenységük kapcsán.
Dávida Eszter kérte, hogy az előző félév öntevékeny köri gazdasági tevékenységről készüljön
összesített beszámoló.

Juttatási - térítési beszámoló
Kelemen Krisztina elmondta, hogy 325 szociális pályázat érkezett be ebben az időszakban, melyek
elbírálása a mai nappal vette kezdetét.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a Kollégiumi és Szociális Bizottság tagjai sikeresen szerepeltek
az Egyetemi Hallgatói Képviselet bírálói vizsgáján.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy jelen hét vasárnapján rendkívüli Hallgatói Képviseleti ülésre
kerül sor, a kari normatíva keret felosztása, valamint a tanulmányi ösztöndíjak odaítélése végett.
Közéleti beszámoló
Nagy László elmondta, hogy a múlt hét folyamán sor került a 2013. évi Gólyabál első szervezői
ülésére.
Berecz Zsolt Gábor előterjesztette Csáthy Barnabást a 2014. évi sítábor főszervezői posztjának
betöltésére, melyet a Hallgatói Képviselet 12 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Nagy László elmondta, hogy a 2013/14 őszi félévre vonatkozó rendezvény ütemtervet összeállította.
Vaits Zoltán elmondta, hogy a Szakmai Napok szervezése jól halad.
Takács Ákos elmondta, hogy Senior Kör gyűlést tart a hét folyamán.
Öntevékeny köri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy a múlt hét folyamán öntevékeny köri gyűlést tartott, ahol a félévre
vonatkozó általános információkat közölte.
Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy összeállított egy, a Bercsényi 28-30 Kollégium makettező
termének használatára vonatkozó szabályzatot.
Vajda Zoltán elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban a kerékpárok tárolására és bérlésére
vonatkozó elektronikus regisztráció a jövő héten indul.
Sport beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy az Egyetemi Napok keretében a mai napon került megrendezésre a
Sportnap.
PR beszámoló
Selmeczi Petra tájékoztatott, hogy a hét folyamán PR bizottsági ülést tart.
Selmeczi Petra elmondta, hogy 18 pályázó összesen 26 plakáttervet adott be a Nyílt Nap alkalmából
meghirdetésre került plakátpályázatra.

Selmeczi Petra bemutatta a Kari Papír szerkesztőségi tagjainak jutalmazására tett javaslatát, melyet
a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Egyéb
Berecz Zsolt Gábor kérte a Hallgatói Képviselet tagjait, hogy a nyári időszakban végzett
munkájukról a beszámolót számára szerda 20:00-ig elküldeni szíveskedjenek.
Dávida Eszter elmondta, hogy a jelen félévben megrendezésre kerülő TDK konferencia alkalmából
a Hallgatói Képviselet részéről felelős személy kinevezése szükséges.

Budapest, 2013. szeptember 16.
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94/2013.

Hallgatói Képviselet tisztújító hétvége
szervező jelöltek: Daku Dávid, Selmeczi
Petra

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

95/2013.

2014. évi sítábor főszervező jelölt

12 igen

1 nem

0 tartózkodás

elfogadva

96/2013.

Kari Papír szerkesztőségi tagok jutalmazása

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

