Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. szeptember 23-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: Balázs Anna, Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Lótos Tamás, Molnár Ágota
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy az Építészeti Ábrázolás Tanszék felajánlotta leselejtezett
bútorait a Hallgatói Képviseletnek, melyek múlt hét csütörtökön átszállításra kerültek a Bercsényi
28-30 Kollégiumba.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a holnapi nap folyamán interaktív előadást tart a "HÖK
általánosságban" címmel.
Vidák Miklós kérte az érintett hallgatói képviselőket, hogy a belső bizottságok időpontjai kerüljenek
be a közös naptárba.
Vidák Miklós elmondta, hogy megváltozott a Hallgatói Képviseletek a BME Copy Fénymásoló
szalonban történő nyomtatásának rendje.
EHK beszámoló
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a sport és kulturális felhasználási célú keretek megpályázásának
harmadik fordulója esedékes a jövő hét folyamán.
Daku Dávid elmondta, hogy szeptember 30-i hatállyal Keresztes Péter távozott a Hallgatói
Szolgáltató Iroda éléről.
Dávida Eszter elmondta, hogy az Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőívre vonatkozó Rektori
Utasítás véleményezés alatt áll.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső Oktatási Bizottsági
ülésére került sor a múlt hét folyamán.
Daku Dávid elmondta, hogy az elutasított kollégiumi férőhely pályázatok miatt leadott felszólalási
kérelmeket az Egyetemi Hallgatói Képviselet elbírálta.

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata elfogadásra került.
Daku Dávid kérte Hernády Gergelyt, hogy az üresen álló kollégiumi férőhelyek feltöltésére
fektessen nagyobb hangsúlyt.
Daku Dávid elmondta, hogy a kari Hallgatói Képviseletek elnöki értekezlete várható a hét
folyamán.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a holnapi napon kerül megrendezésre az Önkéntes Nap.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy az Épületszerkezettan 4. tárgy zárthelyi időpontjai módosításra
kerültek.
Szabó Ádám beszámolt a múlt heti Kari Oktatási Bizottsági ülésen történtekről. Vasáros Zsolt
oktatási dékánhelyettes röviden értékelte az elmúlt félévet, elmondta továbbá, hogy a korábbi
évekkel ellentétben sokkal nagyobb a javító célzattal beadott tantárgyfelvételi kérelmek száma.
Szabó Ádám tájékoztatott továbbá, hogy az előtanulmányi rendek felülvizsgálata és véleményezése
folyamatban van. Szó esett még a Jövőtudatos településfejlesztés mesterszak indításáról, valamint a
Szakirányválasztási Szabályzatról.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a Szakmai Napok folyamán oktatási kerekasztal keretében
beszélgetést szervez.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy a múlt heti külső Oktatási Bizottság keretében szó esett az Oktatás
Monitoring Rendszerről, valamint a Tanulmányi Ügyrend, és a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
összehangolásáról.
Szabó Ádám felhívta a hallgatói képviselők figyelmét az Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőív
lezárultának közelgő határidejére.
Gazdasági beszámoló
Vaits Zoltán bemutatta a Szakmai Napok előzetes költségvetését. A szponzori bevételek tisztázatlan
mivolta kapcsán Berecz Zsolt Gábor javasolta a költségvetés-tervezetben a kiadási oldalon szereplő
tételek elfogadását. A javaslatot a hallgatói képviselők - a bevételek mielőbbi tisztázása mellett - 11
igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadták.
Vidák Miklós elmondta, hogy Rendezvény Bizottsági ülést tart a Gólyabál, valamint a kari
szponzori és támogatási rendszer kiépítésnek szükségessége kapcsán.

Farkas Péter beszámolt a pénzforgalommal rendelkező hallgatói öntevékeny csoportok 2012/13
tavaszi féléves gazdasági tevékenységéről.
Juttatási - térítési beszámoló
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a szociális pályázatok leadási határideje lejárt, 280 érvényes
pályázat érkezett be.
Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy a 2013/14 őszi félévben a hallgatói juttatásokhoz kapcsolt
első kifizetési listákat feltöltötte.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a szerdai nap folyamán az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső
Szociális Bizottsági ülésére kerül sor.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a költségtérítés-csökkentés miatt szociális alapon benyújtott
kérvények elbírálása folyamatban van.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely beszámolt a mai Kollégiumi Bizottsági ülésen történtekről. Szó volt a Bercsényi
28-30 Kollégium 5. emeletén kialakítandó műterem használatáról, a kollégiumban érvényes
mágneskártya és kulcsfelvételi szabályzatról, és a kollégiumi felújításra fordítandó pénzügyi
keretek felhasználásáról. Elmondta továbbá, hogy a kollégium alagsori klubhelyiségében a szellőző
rendszer kiépítése befejeződött, a klíma beszerelése október közepén esedékes.
Közéleti beszámoló
Nagy László elmondta, hogy a 2014. évi sítábor szervezése és hirdetése során problémák merültek
fel, melyek orvoslása folyamatban van.
Nagy László elmondta, hogy a Gólyabál szervezése rendben zajlik.
Takács Ákos elmondta, hogy a múlt hét folyamán Senior Kör gyűlést tartott, ahol a felelősök
beszámoltak az eddig történtekről.
Öntevékeny köri beszámoló
Farkas Péter bemutatta az Öntevékeny köri pályázat első fordulójára a bíráló bizottság által tett
javaslatát, melyet a hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtak.
Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy a hét folyamán megbeszélésen vesz részt a Bercsényi Zöld Kör
tagjaival, a kör további működése kapcsán.

Gólyatanács beszámoló
Takács Ákos kérte a hallgatói képviselőket, hogy hívják fel az első évfolyamos hallgatók figyelmét
a Gólyatanácsba való jelentkezésre.
Takács Ákos elmondta, hogy a jövő hét folyamán a 2012-es év gólyatanácsosaival tart közös
megbeszélést, melynek célja a tapasztalatok leszűrése. Ennek kapcsán tájékoztatott, hogy
Utánpótlás Bizottsági ülést tart, melynek témája a 2013. évi Gólyatanács működése lesz.
PR beszámoló
Selmeczi Petra bemutatta javaslatát a levelező listák ésszerűsítésére vonatkozóan. Berecz Zsolt
Gábor kérte, hogy az előterjesztést bizottság keretein belül véglegesítsék.
Selmeczi Petra előterjesztette javaslatát a Kari Papír szerkesztőségi tagjainak a szeptemberi
lapszámra vonatkozó jutalmazását, melyet a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
mellett támogatott.
Selmeczi Petra elmondta, hogy Süveges Péterrel átnézték a Nyílt Nap alkalmából meghirdetett
plakátpályázatra beérkezett munkákat.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a Nyílt Nap alkalmából kari kapcsolattartó kinevezése
szükséges, ennek kapcsán javasolta Selmeczi Petrát a feladat ellátására, ezzel egyidejűleg felkérte
Takács Ákost, a könnyű fizikai munka elvégzésének megszervezésére. Ezt a hallgatói képviselők 13
igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták.
Selmeczi Petra elmondta, hogy a csütörtöki nap folyamán a Bercsényi 28-30 Kollégiumban kötetlen
előadásra kerül sor a kollégiumi férőhelyosztás mikéntjéről.

Egyebek
Vajda Zoltán bemutatta a Bringa Kör által összeállított, a Bercsényi 28-30 Kollégiumra vonatkozó
kerékpár kölcsönzési, és tárolási szabályzatot. Berecz Zsolt Gábor kérte, hogy a gazdasági
tevékenységgel kapcsolatos bekezdések kerüljenek felülvizsgálatra. Ezen pontok mielőbbi
korrektúrázása mellett a Hallgatói Képviselet a dokumentumot 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett támogatta.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a holnapi nap folyamán kollégiumi fegyelmi tárgyaláson vesz
részt.
Farkas Péter felhívta a figyelmet a közelgő Tudományos Diákköri Konferencia kapcsán a Hallgatói
Képviselet részéről kapcsolattartó kinevezésének szükségességére. A feladat ellátására Jászberényi
Tündét a hallgatói képviselők 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatták.

Dávida Eszter javasolta, hogy a hallgatói képviselők vegyenek részt közös csapatépítő kulturális
programon, melynek keretében a Szkéné Színház egy előadását látogatnák meg.

Budapest, 2013. szeptember 23.
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Határozatok:
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Előterjesztés

99/2013.

Szakmai Napok előzetes költségvetés szponzori bevételek tisztázása mellett

11 igen

0 nem

3 tartózkodás

elfogadva

100/2013.

Öntevékeny köri pályázat első forduló

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

101/2013.

Kari Papír szerkesztőségi tagok jutalmazása

13 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

13 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

13 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

102/2013.

103/2013.

104/2013.

Nyílt Nap kari kapcsolattartó jelölt Selmeczi
Petra, eszközökért, stand összeállításáért
felelős személy: Takács Ákos
Bercsényi 28-30 Kollégium kerékpár tárolási
és kölcsönzési szabályzat - gazdasági
tevékenységre
vonatkozó
pontok
felülvizsgálata mellett
TDK kari kapcsolattartó jelölt: Jászberényi
Tünde

Eredmény

