Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. november 11-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Dávida Eszter, Farkas Péter, Hernády Gergely, Nagy László, Szabó
Ádám, Takács Ákos
Kimentéssel hiányzik: Balázs Anna, Daku Dávid, Lótos Tamás, Vidák Miklós
Késett: Dávida Eszter (1p), Heincz Dániel (94p), Jászberényi Tünde (5p), Józsa Katalin (5p),
Somhegyi Balázs (1p)
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a BSc szak záróvizsga időpontja kedvezőtlen helyen szerepel a
tanév időbeosztásában, ennek korrigálása folyamatban van.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy vezetői értekezleten vett részt.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a holnapi nap folyamán kerül megrendezésre a TDK, az
esemény tájékoztató kiadványa megérkezett, ezt eljuttatta Vukoszávlyev Zoránnak.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy egyeztetett Tempfli M. Szilárddal, az Építészmérnöki Kar
doktorandusz képviselőjével.
EHK beszámoló
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet ülésén Kreutzer Richárd, a
Karrier Iroda vezetője beszámolt a Műegyetemi Állásbörzéről, valamint a Felkészítő Napokról.
Dávida Eszter elmondta, hogy Szabó Imre Ernő, a Diákközpont igazgatója tartott tájékoztatót a
Diákközponttal kapcsolatban.
Dávida Eszter elmondta, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája vezetőképző
hétvégéje sikeresen zajlott.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy az Egyetem 2013. évi költségvetése készülőben van.
Dávida Eszter elmondta, hogy a Diákközpont átstrukturálása végett bizottság összehívása várható.
Dávida Eszter elmondta, hogy a szakkollégiumok éves támogatási pályázatát az Egyetemi Hallgatói
Képviselet elfogadta.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy várhatóan a jövőben a 0 kredites nyelvi kurzusok felvételét
előzetes szintfelmérő teszt kitöltéséhez kötik.

Dávida Eszter elmondta, hogy előreláthatólag változni fog a rendkívüli szociális pályázatok
elbírálásának metódusa.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy Külső Oktatási Bizottsági ülésre került sor, ahol szó esett az
intézménybe érkező brazil nemzetiségű hallgatókról, valamint a tavaszi félévben induló MSc
szakok összlétszámáról. A bizottság tárgyalta továbbá az előtanulmányi rendet, valamint elfogadott
két szabadon válaszható tárgy indítása iránt benyújtott kérelmet.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy az Építőanyagok 3. tárgy számonkérés időpontjai során problémák
merültek fel, melyek orvoslása folyamatban van.
Szabó Ádám elmondta, hogy a 2013/14 őszi félév vizsgarend első verziója elkészült, ennek kapcsán
kérte az érintett hallgatói képviselőket, ellenőrizzék az időpontokat.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy a maradványkeret felosztása az előre meghirdetett elvek
szerint megtörtént.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a Belső Juttatási Bizottság a demonstrátori jutalmazás
átgondolásán dolgozik.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a kollégiumi felvételi szabályzat pontosítása folyamatban van.
Dávida Eszter elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 folyóirat 50 éves jubileumi megemlékezésére
kerül sor a hétvége folyamán a FUGA Budapesti Építészeti Központban.
Közéleti beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy a szerdai nap folyamán Rendezvény Bizottsági ülésre kerül sor, ahol
többek között a bizottság ügyrendjének kialakításáról, a tagok vállalási listájának összeállításáról, a
Szalagtűző Szakestélyről, valamint az öntevékeny köri állófogadásról esett szó.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy a hét folyamán a Bercsényi Gödör Klub hallgatói öntevékeny
csoport rendezvénye várható.
Takács Ákos elmondta, hogy a hét folyamán Rendezvény Bizottsági ülést tart.
Vajda Zoltán felhívta a figyelmet az Építész Napok főszervezői pályázat kiírásának
szükségességére.

Nagy László elmondta, hogy a Gólyabál szervezése lassan célegyenesbe ér.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy Senior Kör gyűlésre került sor a múlt hét folyamán.
Öntevékeny köri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy öntevékeny köri gyűlésre került sor a múlt hét folyamán.
Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy a Makett Kör hallgatói öntevékeny csoport tagtoborzó gyűlése
sikeres volt.
Vajda Zoltán elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban található, a hallgatói öntevékeny
csoportok kezelésében álló, a Kollégiumok Osztály leltárába tartozó eszközök leltárazása lezajlott.
Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy Nagy Lászlóval együttműködésben elkészítette a heti
rendszerességgel közzétett rendezvény-hírlevelet, melyet a hivatalos információs csatornákon is
közzétett.
Sport beszámoló
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy Lótos Tamás a kari, sporttal foglalkozó hallgatói öntevékeny
csoportok gyűlésein vesz részt.
Gólyatanács beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy múlt héten Gólyatanács ülést tartott. Ennek kapcsán tájékoztatott, hogy
a hét folyamán szintén Gólyatanács ülésre kerül sor, ahol Nagy László és Takács Ákos tart előadást
a kari közéletről.
PR beszámoló
Heincz Dániel elmondta, hogy PR Bizottsági ülést tartott, ennek kapcsán tájékoztatott, hogy a
holnapi nap folyamán szintén bizottsági ülésre kerül sor.
Józsa Katalin előterjesztette a Kari Papír főszerkesztői pozíciójának betöltésére kiírt pályázat
hirdetményét, melyet a hallgatói képviselők 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadtak.
IT beszámoló
Heincz Dániel elmondta, hogy a szerdai napon történik meg a levelezőlisták átstrukturálása.
Takács Ákos kérte, hogy a hallgatói képviselők hivatalos email címeinek átirányítása mielőbb
történjen meg.

Egyebek
Dávida Eszter felvetette a Hallgatói Képviseletben tanácskozási jogú tag választásának
esedékességét, említette továbbá a Hallgatói Képviseletek tavaszi szakmai továbbképző hétvégéjét.
Vajda Zoltán kérte, hogy a TDK kerüljön kihirdetésre az információs csatornákon.
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