Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. október 14-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,
Marsal Béla, Nagy László, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vaits Zoltán, Vajda Zoltán
Kimentéssel hiányzik: Kelemen Krisztina, Vidák Miklós
Késett: Dávida Eszter (105 p), Somhegyi Balázs (60p)
Vendég: Balázs Anna, Jászberényi Tünde, Lótos Tamás, Józsa Katalin, Ladjánszky István
Napirend előtt
Ladjánszky István elmondta, hogy a Bercsényi Gödör Klub hallgatói öntevékeny csoport legutóbbi
rendezvénye technikai okok miatt halasztásra került.
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor beszámolt a múlt heti Dékáni megbeszélésen történtekről. Ennek kapcsán
elmondta, hogy Becker Gábor dékán Lányi Erzsébetet javasolja Apáczai Csere János díj
odaítélésére, melyet a Kari Tanács támogatott.
Berecz Zsolt Gábor kérte az érintett hallgatói képviselőket, hogy a honlapra felkerülő
adattartalmakat Nagy László számára eljuttatni szíveskedjenek.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta az
Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy az EHDK választáson a Karon Tempfli M. Szilárd jelöltette
magát egyedüli indulóként.
EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy a Magyar Rektori Konferencia kihelyezett ülésének egyik napirendi
pontja a Nemzeti Felsőoktatási Törvény felülvizsgálata volt.
Daku Dávid elmondta, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Külügyi
Bizottságának jövőben a tagja Igaz Máté is.
Daku Dávid elmondta, hogy Körösparti Péter egyeztetett a Kaposvári Egyetem rektorával az
intézményben nem régiben kiadott Rektori Utasítás kapcsán.

Daku Dávid tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet Pályázati Bizottsága az Egyetemi
BME pályázatok elbírálásával foglalkozik.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy Andor György elmondása alapján az idén felvett hallgatók közül
nagy az intézménybe nem beiratkozottak hányada.
Daku Dávid elmondta, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kollégiumai
semmilyen KEOP pályázati felújítási keretben nem részesültek az elmúlt időszakban.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a Kari Oktatási Bizottság legutóbbi ülésén a fő napirendi pontok a
Szakirányválasztási Szabályzat, valamint az Előtanulmányi Rend felülvizsgálata, illetve két
szabadon választható tantárgy indítása iránt benyújtott kérelem megvitatása volt. Tájékoztatott
továbbá, hogy a bizottság következő ülésére november 7-én kerül sor.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy a Belső Oktatási Bizottság az Előtanulmányi Rend jelenlegi
állapotának letisztázásával foglalkozott.
Heincz Dániel beszámolt a legutóbbi Idegen nyelvi Oktatási Bizottságon történtekről. Szó volt az
intézménybe érkező brazil nemzetiségű hallgatók helyzetéről, valamint az Erasmus ösztöndíj
pályázat lehetséges célországairól.
Gazdasági beszámoló
Daku Dávid kérte a Hallgatói Képviseletet, hogy a sport és kulturális célú keretek mielőbb
kerüljenek felhasználásra.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet kérésére elkészített, a
szociális pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatást határidőre elvégezte.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy Kollégiumi Bizottsági ülést tartott a mai nap folyamán, ahol a
főbb napirendi pontok közt szerepelt a kollégiumi felújítások, fejlesztések közti prior sorrend
felállítása, valamint a "Zöldudvar" hallgatói tervpályázat véglegesítése.
Hernády Gergely elmondta, hogy a jelenleg futó, a kollégiumot érintő beruházások kivitelezésével
folyamatosan határidő problémák adódnak, melyet többször jelzett már a Kollégiumok Osztály
illetékes munkatársának.

Közéleti beszámoló
Berecz Zsolt Gábor kérte Nagy Lászlót, hogy mutasson be előzetes költségvetést a Gólyabál
kapcsán.
Vaits Zoltán elmondta, hogy a Szakmai Napok végleges költségvetése a jövő hét folyamán
bemutatásra kerülhet.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy a szerdai nap folyamán Senior Kör gyűlést tart.
Öntevékeny köri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy a hét folyamán öntevékeny köri gyűlést tart.
Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy egyeztetett az Építész Klub hallgatói öntevékeny csoport
vezetőjével a kör futó projektjei kapcsán.
Vajda Zoltán elmondta, hogy az öntevékeny köri pályázatok második fordulós eredményeit a
hallgatói öntevékeny csoportok vezetői számára eljuttatta.
Sport beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy a hét folyamán a Hallgatói Sport Bizottság ülésén a tagok ismertetik a
saját karukon működő hallgatói sport köröket, rendezvényeket, sporthoz köthető tevékenységeket.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy a hét folyamán bizottság keretein belül szeretné tárgyalni a kari
hallgatói sporttevékenységek jövőjét.
Gólyatanács beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy összeállította, és a hallgatói képviselők számára elérhetővé tette
javaslatát a Gólyatanács képzés ütemezésére.
PR beszámoló
Selmeczi Petra előterjesztette javaslatát a levelező listák átszervezésére, melyet a Hallgatói
Képviselet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatott.
IT beszámoló
Marsal Béla elmondta, hogy a Tisztújító Szavazás lebonyolítása kapcsán diákigazolvány leolvasó
készüléket szerzett be, melynek üzembe helyezésével foglalkozik.
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