Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. október 28-án, 19:30-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz
Dániel, Hernády Gergely, Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Lótos Tamás, Nagy László, Somhegyi
Balázs, Szabó Ádám, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Korábban távozott: Takács Ákos
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a Kari Tanács elé terjesztett, a szakirányok keretszámairól
szóló előterjesztés semmiben nem változott a Hallgatói Képviselet kérése ellenére. Ennek kapcsán
Berecz Zsolt Gábor kérte a hallgatói képviselőket, hogy nyilvánítsák ki véleményüket az ügyben.
13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás alapján a Hallgatói Képviselet nem támogatja az előterjesztést.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy részt vett egy, az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési
Tanszéken létesítendő docensi álláshely véleményező bizottságon.
Daku Dávid kérte az érintett hallgatói képviselőket, hogy tegyenek eleget vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségüknek.
EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy a Szenátus mai ülésén minden előterjesztést elfogadott, így a
Jövőtudatos településfejlesztés mesterszak indítása iránt benyújtott kérelmet is.
Daku Dávid elmondta, hogy Nagy Roland tartott beszámolót a MISZ Műegyetemi
Iskolaszövetkezet helyzetéről.
Daku Dávid elmondta, hogy november 9-én a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
vezetőképző hétvégéjére kerül sor.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Szenátus Oktatási Bizottsága tárgyalta a mintatantervben
meghatározott számú krediteken túl felvett kreditek után tévesen kiírt fizetési kötelezettségek miatt
kialakult helyzetet.
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet tagjai gazdasági hétvégén vesznek
részt november 22-ével kezdődően.

Daku Dávid elmondta, hogy a kari Hallgatói Képviseletek elnöki értekezletére kerül sor a hét
folyamán.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet kérése, hogy a kari Hallgatói
Képviseletek gyűjtsék össze, hogyan történik az Oktatás Hallgatói Véleményezésére vonatkozó
kérdőívek hirdetése az adott karon.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy Belső Oktatási Bizottsági ülést tart a hét folyamán.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós elmondta, hogy a Bercsényi Gödör Klub hallgatói öntevékeny csoport eszköz
meghibásodás miatt jelezte igényét annak pótlására, ezt a hallgatói képviselők 13 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett támogatták.
Nagy László ismertette a Gólyabál előzetes költségvetését, melyet a hallgatói képviselők 13 igen, 0
nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtak.
Vidák Miklós elmondta, hogy Belső Gazdasági Bizottsági ülést tart a hét folyamán.
Vajda Zoltán bemutatta az Építész Klub, InvenTOROK, B3, DSK, Képkocka és Makett Kör
hallgatói öntevékeny csoportok öntevékeny köri pályázatuk módosítása iránt benyújtott kérelmeket,
melyeket a Hallgatói Képviselet rendre egyhangúlag elfogadott.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet kérése a kari kiemelkedő
teljesítményű hallgatókkal kapcsolatos adatok továbbítása.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy Belső Juttatási Bizottsági ülést tart a hét folyamán.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a Kari BME pályázatok eredménye a Hallgatói Képviselet
honlapján közlésre került.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet kérése, hogy vizsgálják meg az
Egyetem kollégiumaiban az alapszolgáltatások milyenségét.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy egyeztetett Hubay Mátyással a kollégiumi felújítások kapcsán.
Ennek kapcsán elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium betegszoba ajtó befalazás árajánlata
megérkezett, melyet a hallgatói képviselők 13 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadtak.

Közéleti beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy Rendezvény Bizottsági ülést tart a hét folyamán.
Berecz Zsolt Gábor kérte Nagy Lászlót, hogy egyeztessen Ladjánszky Istvánnal a Bercsényi Gödör
Klub hallgatói öntevékeny csoport rendezvényei kapcsán.
Öntevékeny köri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy a DEPO hallgatói öntevékeny csoport működésével kapcsolatban
folyamatosan egyeztet a csoport vezetőjével.
Vajda Zoltán elmondta, hogy a hét folyamán több hallgatói öntevékeny csoport tagtoborzó gyűlése
várható.
Gólyatanács beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy Gólyatanács ülésre kerül sor a hét folyamán.
PR beszámoló
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy PR Bizottsági ülést tart a hét folyamán.
Nagy László tájékoztatott a Hallgatói Képviselet honlapjának felszereltségéről.
Józsa Katalin elmondta, hogy egyeztet Csukás Fruzsinával a Kari Papír régi lapszámainak
összegyűjtésével kapcsolatban.

Egyebek
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a hét folyamán egyeztet Vukoszávlyev Zoránnal a TDK kapcsán.
Vajda Zoltán elmondta, hogy az Építész Szakkollégiummal való kapcsolattartás a jövőben az ő
feladata lesz.
Budapest, 2013. október 28.
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Építész Klub hallgatói öntevékeny csoport
öntevékeny köri pályázat módosítás
InvenTOROK hallgatói öntevékeny csoport
öntevékeny köri pályázat módosítás
B3 hallgatói öntevékeny csoport öntevékeny
köri pályázat módosítás
DSK
hallgatói
öntevékeny
csoport
öntevékeny köri pályázat módosítás
Képkocka hallgatói öntevékeny csoport
öntevékeny köri pályázat módosítás
Makett Kör hallgatói öntevékeny csoport
öntevékeny köri pályázat módosítás
Bercsényi 28-30 Kollégiumi betegszoba ajtó
befalazás árajánlat

