Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. november 18-án, 19:00-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, Takács Ákos, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Vendég: Csukás Fruzsina
Napirend előtt:
Csukás Fruzsina ismertette és értékelte a Kari Papír szerkesztőségi tagok munkáját, valamint
bemutatta az ez évi lapszámok borító dizájnját.
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor kérte a hallgatói képviselőket, hogy számára az időszaki munkabeszámolót
szerda éjfélig eljuttatni szíveskedjenek.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy vezetői értekezleten vesz részt a hét folyamán szerdán.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a holnapi napon tájékoztató előadásra kerül sor a 2013. évi
szakirányválasztást illetően.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán egyeztetett Molnár Csabával.
Berecz Zsolt Gábor előterjesztette javaslatát a Hallgatói Képviseletben tanácskozási jogú tag
megválasztására, ezt követően a Hallgatói Képviselet Nagy Lászlónak 11 igen, 1 nem és 2
tartózkodás mellett tanácskozási jogot szavazott meg.
EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy a Diákközpont strukturálása végett összehívott bizottság munkája
folytatódott.
Daku Dávid elmondta, hogy a Szenátus Gazdasági Bizottsága bemutatta a 2014-2016-ig terjedő
intervallumra vonatkoztatva az intézmény költségvetés irányzatát.
Daku Dávid elmondta, hogy a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság gazdasági tájékoztatót tart a
tanszéki munkatársaknak.

Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar hallgatói képviselője, Hadár
Gergő a 2014. évi Jegesest főszervezője.
Daku Dávid elmondta, hogy a holnapi nap folyamán esedékes az Egyetemi BME valamint a
Köztársasági ösztöndíj pályázatok ünnepélyes díjátadója.
Daku Dávid elmondta, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Budapesti
Regionális Szövetségének tisztújítása decemberben várható.
Dávida Eszter elmondta, hogy Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Körösparti
Péter, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke megállapodása értelmében a
2014. évben minden intézmény biztosít államilag támogatott helyet.
Dávida Eszter elmondta, hogy a karok Kari Tanulmányi Bizottságai ügyrendjének összegyűjtése
folyamatban van.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol a
bizottsági tagok a vizsgarend ütközéseinek feloldásával foglalkoztak. Ennek kapcsán Szabó Ádám
kérte a Hallgatói Képviselet tanszéki oktatási felelőseit, hogy az összegyűjtött problémákat jelezzék
az illetékes tanszékek felé.
Heincz Dániel elmondta, hogy a mai napon Idegen nyelvi Oktatási Bizottsági ülésre került sor.
Gazdasági beszámoló
Berecz Zsolt Gábor bemutatta a Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából a Hallgatói
Képviselet által finanszírozott tételek listáját.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a holnapi nap folyamán az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső
Szociális Bizottsági ülésére kerül sor.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy Szabó Ádám segítségével a demonstrátori jutalmazás
felülvizsgálatával foglalkozik.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy a kollégiumi felvételi szabályzat aktualizálása folyamatban van.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban elindított fejlesztések
folyamatban vannak.

Közéleti beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy Rendezvény Bizottsági ülést tartott a hét folyamán, a héten újabb
ülésre kerül sor.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy öntevékeny köri állófogadás szervezésével Balázs Anna és Vajda
Zoltán foglalkozik.
Takács Ákos elmondta, hogy a holnapi nap folyamán Senior Kör gyűlésre kerül sor.
Nagy László elmondta, hogy a Gólyabál belépőjegyek árulása megkezdődött.
Öntevékeny köri beszámoló
Balázs Anna elmondta, hogy a CsóKör hallgatói öntevékeny csoport vezetője lemondó
nyilatkozatban tájékoztatta a körvezetői posztról történő lemondásáról.
Balázs Anna elmondta, hogy a Fotó Kör hallgatói öntevékeny csoport fényképek készítését vállalta
a Gólyabálon.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a következő Gólyatanács ülésen az öntevékeny körök témájában
tart előadást, majd a kari öntevékeny csoportok is bemutatkoznak.
Balázs Anna elmondta, hogy a hallgatói öntevékeny csoportok szervezeti és működési
szabályzatainak átnézése folyamatban van.
Dávida Eszter elmondta, hogy Vajda Zoltánnal egyeztetésen vettek részt az Építész Szakkollégium,
valamint az Építész Klub hallgatói öntevékeny csoport tagjaival.
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megállapodásának végleges formátumát. Ezt a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett elfogadta.
Sport beszámoló
Lótos Tamás elmondta, hogy a holnapi nap folyamán egyeztet a kari, sporttal foglalkozó
öntevékeny csoportokkal.
Lótos Tamás tájékoztatott, hogy szerdán Hallgatói Sport Bizottsági ülésre kerül sor.
Gólyatanács beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a múlt hét folyamán Gólyatanács ülésre került sor, ahol Nagy László és
Takács Ákos tartottak előadást a közélet témájában. Ennek kapcsán tájékoztatott, hogy a héten újabb
Gólyatanács ülésre kerül sor.

PR beszámoló
Heincz Dániel elmondta, hogy PR Bizottsági ülést tartott.
Józsa Katalin ismertette a Megfagyott Muzsikus főszerkesztői pályázat hirdetményét, melyet a
Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.
IT beszámoló
Heincz Dániel a hallgatói visszajelzések alapján javasolja a munka@epiteszhk.bme.hu levelezési
lista visszaállítását.
Heincz Dániel elmondta, hogy bizottság keretein belül tárgyalná a Hallgatói Képviselet belső
levelező listáinak helyzetét.

Budapest, 2013. november 18.
Jegyzőkönyvvezető:

Ülésvezető:

Farkas Péter

Berecz Zsolt Gábor
Elnök

Határozatok:
Hat. szám

Előterjesztés

Eredmény

151/2013.

Tanácskozási jogú tag jelölt: Nagy László

11 igen

1 nem

2 tartózkodás

elfogadva

152/2013.

Építészmérnöki Kar hallgatói Képviselet –
Építész Szakkollégium megállapodás –
végleges formátum

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

153/2013.

Megfagyott Muzsikus főszerkesztői pályázat

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

