Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. november 4-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,
Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Lótos Tamás, Nagy László, Somhegyi Balázs, Szabó Ádám,
Takács Ákos, Vidák Miklós
Késett: Balázs Anna (5p), Daku Dávid (5p), Vajda Zoltán (5p)
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor elmondása alapján Molnár Ágota nem kíván részt venni a továbbiakban a
Hallgatói Képviselet munkájában. Ez alapján Jászberényi Tünde vált az Idegen nyelvi Oktatási
Bizottság rendes tagjává.
Berecz Zsolt Gábor előterjesztette a Hallgatói Képviselet októberi időszakra javasolt jutalmazását.
Ezt a hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadták.
Berecz Zsolt Gábor előterjesztette a Hallgatói Képviselet novemberi időszakra javasolt
jutalmazását. Ezt a hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadták.
Berecz Zsolt Gábor előterjesztette a Hallgatói Képviselet december, január, február havi előzetes
jutalmazását, azon kitétel mellett, hogy a következő kifizetési időszakban ez szükség esetén
korrekciót igényel. Ezt a hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadták.
Berecz Zsolt Gábor bemutatta javaslatát a Szavazatszámláló Bizottság munkájának jutalmazására,
melyet a hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtak.
Farkas Péter ismertette a Bercsényi 28-30 Kollégium udvarának rendezésére kiírt hallgatói pályázat
elbírálását, majd ezt követően a pályázók díjazását. Ezt a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett elfogadta.
Farkas Péter ismertette a Jegyzetpályázat elbírálásának körülményeit, valamint a pályázók
díjazását. Ezt a hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadták.
Berecz Zsolt Gábor előterjesztette Juhász Norbert javasolt díjazását, aki a Hallgatói Képviselet
felkérésére számos esemény fényképes dokumentációját végezte. Ezt a hallgatói képviselők 14
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadták.
Berecz Zsolt Gábor előterjesztette Sándor Ákos javasolt díjazását, aki koordinálta a Schönherz
Zoltán Kollégiumban a Bercsényi 28-30 Alapítvány maradvány vagyonának felhasználására kiírt

pályázat előkészítését, lebonyolítását. Ezt a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
Jászberényi Tünde ismertette javaslatát a tanszéki demonstrátorok jutalmazására, melyet a hallgatói
képviselők 11 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadtak.
Berecz Zsolt Gábor ismertette a Kari Papír szerkesztőségi tagok novemberi lapszámért javasolt
jutalmazását. Ezt a hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadták.
Berecz Zsolt Gábor ismertette a Kari Papír szerkesztőségi tagok decemberi lapszámért javasolt
előzetes jutalmazását, azon kitétel mellett, hogy a következő kifizetési időszakban ez szükség esetén
korrekciót igényel. Ezt a hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadták.
Berecz Zsolt Gábor ismertette a Kari Papír szerkesztőségi tagok felvételi különszámért javasolt
jutalmazását. Ezt a hallgatói képviselők 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták.
Berecz Zsolt Gábor előterjesztette javaslatát a Kari Papír szerkesztőségi tagok jutalmazására
fenntartott normatíva keret maradványának a szerkesztőségi tagok közötti teljesítmény arányú
szétosztására, mely javaslatot a Hallgatói Képviselet 1 igen, 11 nem és 2 tartózkodás mellett nem
támogatott. A javaslat, hogy ezen maradvány közéleti ösztöndíj formájában kerüljön szétosztásra.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a kari Hallgatói Képviseletek elnöki értekezletén vett részt a
múlt hét folyamán.
EHK beszámoló
Daku Dávid kérte az érintetteket vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésére.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a következő tanévben összesen 2100 MSc szakos hely nyílik
egyetemi szinten.
Daku Dávid tájékoztatott a januárban az intézménybe érkező brazil nemzetiségű hallgatókról.
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta a Sport ösztöndíj, valamint
az Egyetemi BME ösztöndíj pályázatok eredményét.
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Daku Dávid elmondta, hogy az Országgyűlés napirendre tűzte A nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény módosítását.
Daku Dávid kérte a hallgatói képviselőket, hogy bármilyen, a kari Hallgatói Képviselet hatáskörét
meghaladó ügyben az Egyetemi Hallgatói Képviselethez forduljanak.
Daku Dávid elmondta, hogy 56 a szociális pályázatok elbírálása elleni felszólalás érkezett be, ebben
az ügyben az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselete nem érintett.

Daku Dávid elmondta, hogy a kari Hallgatói Képviseletektől a kari sportaktivitás felmérése végett
bekért anyagok rendre beérkeztek.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy az Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőívek kiértékelését
elérhetővé tette a hivatalos információs csatornákon.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott a múlt hét folyamán. A
bizottság itt a Hallgatói Képviselet tanszéki oktatási felelőseit nevezte ki, valamint az idegen nyelvi
képzéssel kapcsolatos tevékenységeket is a bizottság hatáskörébe rendelte.
Szabó Ádám elmondta, hogy Külső Oktatási Bizottsági ülésre kerül sor a hét folyamán.
Szabó Ádám tájékoztatott egy, a harmadik évfolyamot érintő számonkérés időpont ütközésről,
ennek kapcsán kérte Farkas Pétert az Építészettörténet 5. zárthelyi időpont áthelyezésének
lebonyolítására.
Gazdasági beszámoló
Daku Dávid ismertette a Tisztújító kirándulás végleges költségvetését, melyet a Hallgatói
Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Dávida Eszter kérte a hallgatói képviselőket, hogy az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet,
valamint az Építész Szakkollégium között létrejövő megállapodásban foglaltak értelmében a
Hallgatói Képviselet járuljon hozzá az Építész Szakkollégiumnak a Bercsényi 28-30 Kollégiumban
található műhely éves bérleti díjának fedezéséhez. Ezt a hallgatói képviselők 12 igen, 0 nem és 2
tartózkodás mellett elfogadták.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde beszámolt a Belső Juttatási Bizottságon történtekről. Tájékoztatott, hogy többek
között a tanulmányi ösztöndíj kiosztásának módosításáról tárgyaltak.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban besurranó tolvaj általi lopás
történt. Az érintett a rendőrségi bejelentést megtette, a beléptető rendszer mielőbbi fejlesztésének
szükségessége merült fel.

Hernády Gergely ismertette a Bercsényi 28-30 Kollégiumban kialakítandó könyvtárba tervezett
elektronikai eszközök listáját, melyet a hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadtak.
Hernády Gergely elmondta, hogy a Kollégium Bizottság jelenleg a kollégiumi felvételi szabályzat
átalakításán dolgozik.
Közéleti beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy sikeresen lezajlott a Rendezvény Bizottság első ülése.
Takács Ákos elmondta, hogy a hét folyamán szintén sor kerül Rendezvény Bizottsági ülésre, ahol a
főbb témák a Gólyabál, valamint a Szalagtűző Szakestély szervezése lesz.
Somhegyi Balázs elmondta, hogy a jövőben a rendezvények lebonyolítását elősegítendő csoport
összeállításán dolgozik.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy Senior Kör gyűlésre kerül sor a hét folyamán.
Nagy László tájékoztatott, hogy a kari Hallgatói Képviseletek, az Egyetemi Hallgatói Képviselet
tagjai, valamint a kari tanszékek oktatói, munkatársai részére a hét folyamán a Gólyabál meghívók
kiküldésre kerülnek.
Öntevékeny köri beszámoló
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a héten szerdán öntevékeny köri gyűlést tart.
Balázs Anna elmondta, hogy a hét folyamán megbeszélésen vesz részt a Bercsényi DEPO hallgatói
öntevékeny csoport tagjaival működésük kapcsán.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a Belső Gazdasági Bizottság tárgyalja az öntevékeny köri pályázat
racionalizálását.
Balázs Anna elmondta, hogy december 9-én kerül megrendezésre a hagyományos öntevékeny köri
állófogadás.
Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy a Schönherz Zoltán Kollégiumban a Bercsényi 28-30 Alapítvány
maradvány vagyonának felhasználására kiírt pályázaton elnyert összegek költése hamarosan
kezdetét veszi.
Vajda Zoltán ismertette az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet, valamint az Építész
Szakkollégium között létrejövő megállapodást, melynek alapelveit a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0
nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.

Farkas Péter jelezte, hogy Selmeczi Petra személyével megszűnt a Bercsényi 28-30 Kollégiumban
az öntevékeny körök által használt projektor felelősi pozíciója, az eszköz felügyeletét a
továbbiakban Józsa Katalin végzi.
Sport beszámoló
Lótos Tamás tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán Hallgatói Sport Bizottsági ülésen vett részt.
Gólyatanács beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a héten csütörtökön Gólyatanács ülést tart.
PR beszámoló
Heincz Dániel elmondta, hogy PR Bizottsági ülést tartott a múlt hét folyamán.

Egyebek
Vidák Miklós kérte az érintett hallgatói képviselőket, hogy bárminemű tartozásukat felé mielőbb
rendezzék.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a TDK kapcsán egyeztetett Vukoszávlyev Zoránnal.
Nagy László felvetette a lehetőségét a hallgatói képviselők részére egy, az új honlap kezelésével
kapcsolatos általános tájékoztató előadásnak.
Kelemen Krisztina tájékoztatott az érintett hallgatók kapcsán a tanulmányi ösztöndíjak
korrekciójáról.

Budapest, 2013. november 4.
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Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet –
Építész Szakkollégium megállapodás

