Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. október 7-én, 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, Lótos Tamás, Molnár Ágota
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a Tisztújításra való jelentkezés határideje ma éjfél.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a múlt hét folyamán megrendezésre került, az oktatással
kapcsolatos informatív előadás sikeres volt.
Berecz Zsolt Gábor javaslatot tett a Szavazatszámláló Bizottság összeállítására. Az előterjesztést a
Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy Kari Tanács ülésre kerül sor a héten szerdán.
Berecz Zsolt Gábor bemutatta javaslatát az Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzat módosítására, melyet a hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett támogatták.
EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy a múlt hét folyamán lezajlott az Egyetemi Hallgatói Képviselet alakuló
ülése. Ennek kapcsán tájékoztatott, hogy a továbbiakban ő képviseli a Kart a Szenátusban.
Daku Dávid elmondta, hogy az informatikai közbeszerzések lebonyolítására előkészített szerződés
aláírásra került.
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta a Sport ösztöndíj pályázati
kiírását.
Daku Dávid kérte a Hallgatói Képviseletet, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet által kiírt
pályázatok hirdetésére fektessen nagyobb hangsúlyt.
Daku Dávid elmondta, hogy a szociális pályázatok elbírálása elleni felszólalások leadása
megkezdődött.

Daku Dávid elmondta, hogy a Külügyi Börze, valamint a Műegyetemi Állásbörze rövidesen
kezdetét veszi.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy a kollégiumi feladatkörhöz köthető, az Egyetemi Hallgatói
Képviselet által kért határidős teendők sikeres teljesítésének ellenőrzése várható, melyet a Hallgatói
Képviselet teljesítmény alapú jutalmazásánál figyelembe vesznek.
Dávida Eszter elmondta, hogy a Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége ülésére került sor.
Dávida Eszter elmondta, hogy a hét folyamán Körösparti Péter lesz az Egyetemi Hallgatói
Képviselet vendége.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy Kari Oktatási Bizottsági ülés várható a hét folyamán, ezt követően
Belső Oktatási Bizottsági ülést tart.
Szabó Ádám elmondta, hogy kérte a Kari Oktatási Bizottság tagjait az előtanulmányi rend
ellenőrzésére.
Berecz Zsolt Gábor jelezte, hogy nem tud részt venni a szerdai Idegen nyelvi Oktatási Bizottsági
ülésen, őt Farkas Péter helyettesíti. A delegálás listát a hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett támogatták.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós elmondta, hogy a sport felhasználási célú keret a Bercsényi 28-30 Kollégium
tornaterem bérleti díj rendezésére, míg a kulturális felhasználási célú keret a Gólyabál fellépők
kifizetésére fordítandó.
Vidák Miklós elmondta, hogy a Gólyatábor, illetve a kari tábor pénzügyi elszámolásai rövidesen
elkészülnek.
Vidák Miklós kérte az érintett képviselőket, hogy a Szakmai Napok kapcsán lebonyolított
vásárlások számlái rövid időn belül érkezzenek be.
Juttatási - térítési beszámoló
Kelemen Krisztina prezentálta a Kari BME ösztöndíj pályázat hirdetményét, melyet a hallgatói
képviselők 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtak.
Kelemen Krisztina tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet kérésére a hallgatók a
Térítési és Juttatási Szabályzat 2. sz. melléklete alapján meghatározott szociális pontokat fel kell
tüntetni a Neptun rendszerben.

Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy az üresen álló férőhelyek feltöltése folyamatban van.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet tájékoztatása alapján
hatályukat vesztik a kollégiumokban telepített automatákra kötött szerződések, így lehetőség nyílik
újak elhelyezésére.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a tegnapi nap folyamán mentor gyűlésen vett részt.
Közéleti beszámoló
Nagy László elmondta, hogy a sítábor bérletek árusítása megkezdődött.
Vaits Zoltán elmondta, hogy a Szakmai Napok sikeresen lezajlott.
Vaits Zoltán tájékoztatott, hogy az Építész Klub hallgatói öntevékeny csoport szervezésében
Erasmus előadására kerül sor a holnapi nap folyamán.
Takács Ákos elmondta, hogy a múlt heti Senior Kör gyűlés folyamán beszámoltatta a kör tagjait.
Öntevékeny köri beszámoló
Vajda Zoltán prezentálta az öntevékeny köri pályázat második fordulójának elbírált eredményét. Az
előterjesztést követően a hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás támogatták a
javaslatot.
Vajda Zoltán elmondta, hogy az öntevékeny köri pályázattal összefüggésben összeállított egy, a
kollégiumhoz köthető projektfeladatok listát.
Sport beszámoló
Takács Ákos beszámolt a múlt heti Hallgatói Sport Bizottságon történtekről. Elmondta, hogy a
bizottság vendége volt a BME Vízilabda Csapat képviselője, a tagok továbbá a Sport ösztöndíjak
elbírálásával foglalkoztak.
Gólyatanács beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy a mai nap folyamán Utánpótlás Bizottsági ülést tartott, ahol szó esett a
2013. évi Gólyatanács menedzseléséről, valamint a Tisztújítás kapcsán esedékes szakmai hétvége
szervezéséről.

PR beszámoló
Selmeczi Petra elmondta, hogy a Kari Papír októberi lapszámának lapzártája a holnapi napon
esedékes.
Selmeczi Petra elmondta, hogy a múlt hét folyamán PR Bizottsági ülést tartott, ahol a tagok
véglegesítették a levelező listák újraszervezésének koncepcióját.
Vajda Zoltán elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet honlapján is elérhetővé tette a
rendezvénynaptárt.
Berecz Zsolt Gábor kérte a hallgatói képviselet érintett tagjait, hogy a Hallgatói Képviselet új
honlapjára felkerülő adattartalmakat frissítve Nagy László számára 10. 13-ig elküldeni
szíveskedjenek.
IT beszámoló
Marsal Béla elmondta, hogy a készülőfélben lévő HK tudásbázis online felületéhez minden
képviselő számára hozzáférést engedélyezett.

Egyebek
Vaits Zoltán előterjesztette javaslatát az Építész Szakkollégium műtermében található asztali
számítógépek internet elérésére. Ez alapján a Hallgatói Képviselet fedezi két munkaállomás internet
elérését. Ezt a Hallgatói Képviselet 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták.
Vajda Zoltán prezentálta az általa előkészített Jegyzetpályázat kiírását. A hallgatói képviselő ezt 14
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatták.
Dávida Eszter felhívta a figyelmet a szabályzatokban meghatározott, az egyes szakirányokat
bemutató informatív előadás időpontjának meghirdetésére.
Budapest, 2013. október 7.
Jegyzőkönyvvezető:

Ülésvezető:
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Határozatok:
Hat. szám

Előterjesztés

Eredmény

106/2013.

Szavazatszámláló Bizottsági tagok listája

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

107/2013.

ÉPK HÖK SZMSZ módosító javaslat

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

108/2013.

IDOB delegálási lista

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

109/2013.

Kari BME ösztöndíj pályázati kiírás

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

110/2013.

Építész Szakkollégium asztali munkaállomás
internet elérés támogatás

11 igen

2 nem

1 tartózkodás

elfogadva

111/2013.

Jegyzetpályázat pályázati kiírás

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

