Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. november 25-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Farkas Péter, Heincz Dániel,
Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Lótos Tamás, Nagy László, Somhegyi Balázs, Szabó Ádám,
Takács Ákos, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Hiányzik – kimentéssel: Hernády Gergely, Dávida Eszter
Vendég: Jakus Máté, Korompai István, Ladjánszky István, Novák Milán, Pataki Bálint
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a november 25-én megtartandó Kari Tanács napirendi pontjai
között szerepel a 2013-as szakirányválasztási eljárás keretszámai, amellyel kapcsolatban ismételten
fel fog szólalni.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a Kari Tanács napirendi pontjai között szerepel továbbá az
előtanulmányi rend módosító javaslata is, mely 2015 tavaszi félévétől lépne életbe.
Berecz Zsolt Gábor megkérte Szabó Ádám oktatási referenst, hogy tájékoztassa a hallgatókat az
előtanulmányi rend módosításaival kapcsolatban.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a Kari Tanács napirendi pontjai között szerep a Stoczek József
(Egyetemért) Emlékérem adományozása, melyre a kar Vojtkó Lászlóné (Ipari és Mezőgazdasági
Épülettervezési Tanszék) és Dr. Ritter Gergelyné (Rajzi és Formaismereti Tanszék) munkatársakat
javasolta.
Berecz Zsolt Gábor kérte a Hallgatói Képviseletet, hogy támogassák az előterjesztést.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a Kar 2014-es költségvetésében előreláthatólag támogatni fogja
a Hallgatói Képviselet rendezvényeit, az összeg még további megbeszélések tárgyát képezi.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a hallgatói képviselők munkabeszámolóival kapcsolatos
személyes megbeszélések csütörtökön és pénteken lesznek.
EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy részt vett egy gazdasági továbbképzésen, ahol a támogatási rend
átalakításával foglalkoztak.

Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet ülésen beszámoltak
a kontrolling jelentésről.
Daku Dávid beszámolt a Műegyetemi Ifjúsági Egyesület gyűléséről.
Daku Dávid elmondta, hogy a Szenátus mai ülésén elhangzottak alapján az eddigi irányelvekről
szóló előterjesztés módosításra kerül a napokban történ 864 millió forintos elvonás miatt.
Daku Dávid tájékoztatott a Szenátus Tudományos Bizottságán elhangzottakról.
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet által kiírt Szakkollégiumi támogatási
pályázat lezárult és az eredményekről tájékoztatást elküldték.
Daku Dávid tájékoztatott a BME Balatonlellei Ifjúsági tábor előzetes időbeosztásának elküldési
határidejéről.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán megtartott szakirányválasztási tájékoztató
sikeresnek mondható, a nagy létszámú részvételnek köszönhetően.
Szabó Ádám ismertette a szakirányválasztási eljárás illetve a vizsgajelentkezés indulásának
időpontjait és feltételeit, amelyről tájékoztatót küld a hallgatóknak.
Szabó Ádám elmondta, hogy a vizsgarenddel kapcsolatban folyamatosan egyeztet a tanszékekkel, a
hallgatók által jelzett ütközések feloldása érdekében. A tervezési szigorlat áthelyezésével
kapcsolatban még vár az oktatói visszajelzésekre.
Lótos Tamás jelezte, hogy az Építész-informatika 3. tárgyhoz tartozó pót zárthelyiről hibás
időpontok szerepeltek az Építészeti Ábrázolás Tanszék honlapján, amely a hallgatókat
megtévesztheti, ezért felveszi a kapcsolatot a tárgyfelelőssel.
Gazdasági beszámoló
Ladjánszky István és Novák Milán beszámoltak a Bercsényi Gödör Klub gazdasági helyzetéről és a
félév hátralévő részében megrendezésre kerülő rendezvények előkészületeiről.
- Ladjánszky István (Bercsényi Gödör Klub – Körvezető); Jakus Máté; Novák Milán (Bercsényi
Gödör Klub – Gazdasági felelős); Pataki Bálin távozott Nagy László ismertette a 2013-as Építész Gólyabál előzetes elszámolását, amely végleges formában
január környékén kerül bemutatásra az egyes tételek elszámolásának időigényessége miatt, azonban
a következő ülésre elkészül a beszámoló a meglévő adatok alapján.

Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a héten csütörtökön kerül megtartásra a Belső Gazdasági Bizottság
ülése.
Berecz Zsolt Gábor ismertette a 2013. évi Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából a
Hallgatói Képviselet által finanszírozott tételek gazdasági elszámolását. Ezt a Hallgatói Képviselet
12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde ismertette az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső Szociális Bizottságán
elhangzottakat.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy várhatóan a vizsgaidőszak második hetében kezdődik el a
Kollégiumi és Szociális Bizottság tagjainak felkészítése és oktatása.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos fellebbezések lezárultak
és minden fellebbezés kivizsgálásra került.
Kollégiumi beszámoló
Farkas Péter ismertette javaslatát a kollégiumi mentori létszám férőhelyek számáról, amely alapján
a 2013/14 tavaszi félévben, a Bercsényi Kollégiumban 5 fő, a Schönherz Zoltán Kollégiumban 1 fő
és a Vásárhelyi Pál kollégiumban 1 fő mentort javasolt. A kollégiumi mentorok létszámát a
Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Farkas Péter tájékoztatott, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban elindított fejlesztések
folyamatban vannak.
Vajda Zoltán elmondta, hogy Vágner Bernadettel (Bercsényi Számítástechnikai Kör - Körvezető)
megbeszélte az idei félév ingyenes internet használati időszakát, amely december 6.-tól 20.-ig
terjed.
Közéleti beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy Rendezvény Bizottsági ülést tartott a múlt hét folyamán, amelyen az
Inventorok, az Építész Klub és a Bercsényi Mászó Kör öntevékeny körök képviseltették magukat és
beszámoltak az elmúlt időszak eseményeiről.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy a héten újabb ülésre kerül sor.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy öntevékeny köri állófogadás szervezése folyamatban van.
Takács Ákos elmondta, hogy Senior Kör gyűlés volt a múlt héten, ahol megbeszélték a
korrepetálásokkal kapcsolatos kérdéseket és a félév végi teendőket.

Nagy László elmondta, hogy az Építész Gólyabál szervezési kiértékelése megtörtént.
Öntevékeny köri beszámoló
Balázs Anna elmondta, hogy a múlt héten az öntevékeny körök előadást tartottak a gólyatanács
tagjainak és az előadások összességében jók voltak.
Balázs Anna elmondta, hogy az öntevékeny körök csoportfotózásának szervezése folyamatban van.
Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy az Öntevékeny köri Ügyrend átalakítása a tervezettnek
megfelelően halad.
Sport beszámoló
Lótos Tamás elmondta, hogy a Bercsényi Kondi és a Bercsényi Bringakör öntevékeny körrel
történtek megbeszélések, ahol a felmerülő problémák megoldásáról volt szó.
Lótos Tamás tájékoztatott, hogy múlt héten szerdán Hallgatói Sport Bizottsági ülésre kerül sor, ahol
ismertették a szervezeti átalakítás tervezetét.
Gólyatanács beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a múlt hét folyamán Gólyatanács gyűlésre került sor. Ennek kapcsán
tájékoztatott, hogy két hét múlva újabb Gólyatanács gyűlés lesz tartva.
Szabó Ádám elmondta, hogy a múlt hét folyamán a gólyatanács tagjaival együtt részt vett a BME
Nyílt Nap kari standjának installálásában.
PR beszámoló
Heincz Dániel elmondta, hogy PR Bizottsági ülést tartott. Ennek kapcsán elmondta, hogy a
külkapcsolati anyagok elkészítése a tervezettnél lassabban halad.
IT beszámoló
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy visszaállította a munka@epiteszhk.bme.hu levelezési listát.
Heincz Dániel elmondta, hogy bizottság keretein belül tárgyalták a Hallgatói Képviselet belső
levelező listáinak helyzetét.
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Előterjesztés

Eredmény

153/2013

Tudományos Diákköri Konferencia
gazdasági elszámolás

12 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

154/2013

Kollégiumi mentori férőhelyek száma

12 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

Mellékletek:
2013. november 27-i Kari Tanács napirendi pontjai
2013. november 27-i Kari Tanács jegyzőkönyve
2013. TDK gazdasági beszámoló

Előterjesztések
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. november 25-én, 19:00-kor tartott rendes ülésére.
Megnevezés:
Építészmérnöki kar 2013 évi Tudományos Diákköri Konferencia támogatásának gazdasági
elszámolása
Előterjesztő:
Berecz Zsolt Gábor

TDK

(kiadás)
212 630 Ft

(bevétel)
0 Ft

(egyenleg)
- 212 630 Ft
HK prezentációs díj
Absztrakt füzet
Programfüzet
Bírálói ajándék
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TDK
(kiadás)
50 000 Ft
130 302 Ft
7 182 Ft
25 146 Ft

(bevétel)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

