Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. március 18-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Hernády Gergely, Marsal
Béla, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Vaits Zoltán, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Késett: Heincz Dániel (8p), Kelemen Krisztina (43p), Nagy László (6p), Takács Ákos (7p)
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor beszámolt a Dékáni Tanácson történtekről. Elmondta, hogy Becker Gábor
egyeztetésen vett részt a Magyar Építész Kamara tagjaival, ahol a magyar építészmérnök képzés
jövőjéről tárgyaltak.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy az Urbanisztika Tanszék szeretne a jövőben urbanista
szakmérnöki képzést indítani.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a Kar vezetése stratégiai bizottságot állít fel az oktatási, illetve
költségvetési kérdések könnyebb összeegyeztethetősége érdekében. A munkacsoport vezetője
Daragó László Attila lesz.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a közeljövőben rendkívüli Kari Tanács ülésre kerül sor.
Berecz Zsolt Gábor közölte, hogy a költségtérítési díjak csökkentése végett beadott hallgatói
kérvények elbírálása megtörtént.
EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy a Diákközpont Szervezeti és Működési Szabályzatát az Egyetemi
Hallgatói Képviselet rektori utasítás formájában véleményezte.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a jövőben az Egyetemi Hallgatói Képviseletben Szipka Károly látja
el a sportfelelősi tevékenységet.
Daku Dávid közölte, hogy a közeljövőben megrendezésre kerülő Dunai Regatta megnevezésű
rendezvényt Péceli Gábor aláírásával támogatta.
Daku Dávid elmondta, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2013. évi
költségvetését a rektori tanács megvitatta, majd támogatta.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a jövőben az Egyetemi Hallgatói Képviselet ülésein a BME HÖK
Alapszabályának felülvizsgálata rendszeres napirendi pont lesz.

Daku Dávid elmondta, hogy a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Kollégiumok Osztály
igazgatóhelyettesi posztjára az Egyetemi Hallgatói Képviselet Hubay Mátyás pályázatát támogatta.
Daku Dávid elmondta, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek által benyújtott kollégiumi felújítási
listákat az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta.
Daku Dávid elmondta, hogy a jövőben a Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati
Szabályzatának felülvizsgálata is meg fog történni.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az Egyetemi BME pályázatokhoz benyújtandó igazolások
bemutatás a jövő hét folyamán esedékes.
Dávida Eszter elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet öntevékeny köri felelősi pozícióját
a jövőben Daku Dávid látja el.
Dávida Eszter elmondta, hogy a Villamosmérnöki- és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének
Szervezeti és Működési Szabályzatára tett módosító javaslatot az Egyetemi Hallgatói Képviselet
vizsgálja.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy a Kari Hallgatói Önkormányzatnak javaslatot kell tennie a
Doktorandusz Önkormányzatba delegálandó kari képviselő személyére.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott a múlt hét folyamán.
Kelemen Krisztina beszámolt a Külső Oktatási Bizottsági ülésen történtekről. Becker Gábor a
bizottság tagjai elé terjesztette javaslatát a BSc Diplomaszabályzat kialakítását illetően.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a Tűzvédelmi szakmérnöki továbbképzés felelőse Takács Lajos
Gábor lett.
Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy a bizottság folytatta az ötéves osztatlan képzés
tapasztalatainak összegzését.
Idegennyelvű oktatási beszámoló
Heincz Dániel elmondta, hogy Belső Idegen nyelvi Bizottsági ülést tartott, ahol a bizottsági tagok
feladatmegosztását, valamint az Idegen nyelvi Oktatási Bizottság munkájában való segítségnyújtás
lehetőségét vitatták meg.
Gazdasági beszámoló

Vidák Miklós elmondta, hogy a februári keltezésű számlákat eljuttatta a Hallgatói Szolgáltató
Irodába. Ennek kapcsán tájékoztatott, hogy a B3 hallgatói öntevékeny csoport az elszámolást
követően juttatott el egy februári keltezésű számlát a Hallgatói Képviselethez.
Juttatási - térítési beszámoló
Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy Központi Tanulmányi Hivatal rendelkezésére bocsátotta az
ösztöndíj korrekciós listákat, melyek alapján a hibás, illetve ki nem utalt ösztöndíjak kifizetése
megtörténhet.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselethez a szociális pályázatok
eredménye elleni felszólalások benyújtása kapcsán két kari hallgató érintett.
Kelemen Krisztina a Hallgatói Képviselet elé terjesztette javaslatát a Kari BME ösztöndíjpályázat
hirdetményére vonatkozóan. A javaslatot a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadott.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy Kollégiumi Bizottsági ülést tartott a múlt hét folyamán.
Tájékoztatott, hogy egyeztetett Hubay Mátyással a kollégiumot érintő felújítások kapcsán.
Hernády Gergely közölte, hogy az első és második emeleti közösségi terekben a tanulmányi
tevékenység megengedett, a helyiségek tisztántartása érdekében szeméttárolók elhelyezésére kerül
sor a közeljövőben.
Hernády Gergely elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium könyvállományának elektronikus
feldolgozása folyamatban van.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy az Építész Napok szervező tagjainak mozgása a Bercsényi 2830 Kollégium területén a rendezvény ideje alatt nincs korlátozva.
Hernády Gergely felhívta a figyelmet, hogy a kollégiumi közösségi terek foglalásakor folyamatosan
problémák adódnak. Kérte a Hallgatói Képviselet tagjait, hogy ügyeljenek a rendezvénynaptár
szakszerű használatára.
Dávida Eszter kérte Hernády Gergelyt, hogy rövid időn belül vegye fel a kapcsolatot a
Villamosmérnöki- és Informatikai Kar Kollégiumi Bizottságával.
Közéleti beszámoló
Nagy László tájékoztatott, hogy az Építész Napok előkészületei befejeződtek, a programok a
holnapi nap folyamán kezdődnek.

Nagy László elmondta, hogy a hagyományosan megrendezésre kerülő X12 rendezvény főszervezője
Kovács Balázs lett.
Vaits Zoltán közölte, hogy a múlt hét folyamán egyeztetett az Építész Szakkollégium tagjaival.
Elmondta, hogy problémák adódtak a számítógépes infrastruktúra hálózati regisztrációja kapcsán.
Takács Ákos elmondta, hogy 52 érvényes pályázat érkezett az elsőéves hallgatók mentorálási
feladatainak ellátására kiírt pályázat kapcsán. Tájékoztatott továbbá, hogy a mai nap folyamán
bizottságot tartott a mentori képzés féléves munkarendjének kialakítása céljából.
Öntevékeny köri beszámoló
Vajda Zoltán ismertette az öntevékeny köri pályázat második fordulójának a bíráló bizottság tagjai
által javasolt eredményét. A javaslatot a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
mellett támogatott.
Gólyatanács beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy a múlt hét folyamán tartott Gólyatanács ülés vendége Vajda Zoltán
volt. Tájékoztatott továbbá, hogy a következő gyűlésre két hét múlva kerül sor.
PR beszámoló
Selmeczi Petra tájékoztatott, hogy a Kari Papír következő számának lapzártájára csütörtökön kerül
sor.
IT beszámoló
Marsal Béla elmondta, hogy egyeztetett Szoboszlai Mihállyal a Hallgatói Képviselet irodájában
található számítógépes infrastruktúra szoftverfejlesztésének lehetőségéről.

Egyebek
Heincz Dániel beszámolt a Bercsényi Építész DEPO kialakítása kapcsán történt egyeztetések
sorozatáról. Elmondta, hogy további egyeztetések szükségesek az alapvető működési és felépítési
kérdések tisztázása végett.

Budapest, 2013. március 18.
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Előterjesztés

Eredmény

38/2013.

Kari BME ösztöndíj pályázat hirdetmény

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

39/2013.

Öntevékeny köri pályázat eredménye

13 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

