Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. december 2-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, 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
Hiányzik - kimentéssel: Berecz Zsolt Gábor
Elnöki beszámoló
Vidák Miklós beszámolt Berecz Zsolt Gábor megbeszéléseiről a szakirány választás és az
előtanulmányi rend módosulásaival kapcsolatban.
Vidák Miklós ismertette a BME Balatonlellei Ifjúsági Tábor időbeosztására tett javaslatot, amely
alapján az Építész Kari Tábor július 31 – augusztus 4. közötti időszakban és a Gólyatábor augusztus
21 – 26 közötti időszakban kerülne megrendezésre. Ezt a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett elfogadta.
EHK beszámoló:
Daku Dávid tájékoztatott a Diákközpont SZMSZ módosítás tervezetéről.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a gazdasági elszámoláshoz kapcsolódó számlák leadásának határideje
december 6.
Daku Dávid elmondta, hogy december 3-án tanszékvezetői fórum lesz.
Daku Dávid elmondta, hogy az Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőív népszerűsítésére a jövőben
az Egyetemi Hallgatói Képviselet nagyobb hangsúlyt fog fektetni.
Daku Dávid elmondta, hogy Cseh Attila lett a Műegyetemi Ajándékbolt félállású vezetője.
Dávida Eszter elmondta, hogy a 17/2009. Rektori Utasítás módosítás egyelőre nem történt meg.
Dávida Eszter beszámolt a múlt héten, pénteken megtartott EHK Alumni rendezvényéről.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy az Építész-informatika 3. tárgyhoz tartozó pót zárthelyi időpontjával
kapcsolatban beszélt Csabay Bálinttal és azt kérte, hogy az érintett hallgatók személyesen keressék
meg az évfolyamfelelőst.

Szabó Ádám elmondta, hogy a Szakirány választási eljárás honlapján már szerepelnek az aktuális
információk, azonban a jelentkezési felület még nem érhető el.
Szabó Ádám elmondta, hogy csütörtökön 15:30–tól Kari Oktatási Bizottság lesz.
Takács Ákos és Heincz Dániel jelezte, hogy nem tudnak részt venni a bizottságon.
Farkas Péter az alakuló ülés jegyzőkönyve alapján felkérte Jászberényi Tündét (1. póttag) és Józsa
Katalint (2. póttag), hogy helyettesítsenek a bizottságon. Ezt a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem
és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Szabó Ádám elmondta, hogy az Épületszerkezettan 8. tárgyhoz tartozó zárthelyi eredmények még
nem kerültek nyilvánosságra, azonban a zárthelyi ütemterv alapján a holnapi nap folyamán lenne
pótzárthelyi, ezért felvette a kapcsolatot a tárgyfelelőssel.
Daku Dávid jelzete, hogy a Magyar építészettörténet tárgyhoz tartozó zárthelyi időpontokkal
kapcsolatban a zárthelyi ütemtervtől eltérő dátumokat közölt a tárgy oktatója és kérte Szabó Ádámot,
hogy egyeztessen a tárgyfelelőssel.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy az Építéskivitelezés-szervezés 2. a Tervezési szigorlat, a
Talajmechanika és az Acélszerkezetek méretezése tárgyakhoz tartozó vizsgaidőpontok a korábban
megbeszélteknek megfelelően módosításra kerültek.
Farkas Péter jelezte, hogy a Faszerkezetek konstruálása tárgyhoz tartozó második pótzárthelyi
időpontja még nincsen nyilvánosságra hozva. Ezzel kapcsolatban kérte Szabó Ádámot, hogy
egyeztessen a tárgyfelelőssel.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy az év végi gazdasági elszámoláshoz szükséges anyagok összesítését
megkezdte.
Vajda Zoltán ismertette a 2013-as Öntevékeny köri Állófogadás előzetes költségvetését és elmondta,
hogy a Hallgatói Képviselet költségvetésében erre a célra meghatározott 80 000 Ft összegű keretnél
kevesebből lesz lebonyolítva. Ezt a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
elfogadta.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a holnapi nap folyamán az Egyetemi Hallgatói Képviselet által
összehívott Külső Szociális Bizottsági ülés lesz.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy az Egységes Szociális Rendszerbe új rendszerfejlesztésekre
tett javaslatot.

Jászberényi Tünde elmondta, hogy a félév utolsó Külső Szociális Bizottságának időpontja két hét
múlva lesz.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumba megérkeztek az udvar
gondozásához szükséges fűnyírók, melyek a Kollégiumok Osztály leltárába kerültek.
Hernády Gergely ismertette a Bercsényi 28-30 Kollégium földszinti hirdetőfelületére érkezett
árajánlatot és tervezetet. Ezt a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
elfogadta.
Hernády Gergely beszámolt a folyamatban lévő kollégiumi beszerzésekről. Ezzel kapcsolatban
javasolta, hogy amennyiben marad tartalék, úgy azt kötelezettség-vállalás mellett, vigyük át a
következő évre.
Hernády Gergely ismertette a Kollégiumi felvételi pályázat hirdetményét, amelyet a Hallgatói
Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Farkas Péter megkérte Hernády Gergelyt, hogy ismételten tájékoztassa a hallgatókat az ingyenes
vendégfogadási éjszakák időpontjairól.
Farkas Péter megkérte Hernády Gergelyt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Schönherz Zoltán
Kollégium Kollégiumi Bizottságával és a Kollégiumi Felvételi Bizottsággal.
Közéleti beszámoló
Takács Ákos beszámolt az Építész Klub „A Schulek tanszék” elnevezésű előadásával kapcsolatban
pár szervezési nehézség merült fel, azonban a rendezvény sikeresen lezajlott.
Takács Ákos elmondta, hogy az 2014-es Építész Napok rendezvény időpontjának kitűzése
folyamatban van.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy a Senior Kör a jövő hét folyamán tartja a félév utolsó gyűlését.
Öntevékeny köri beszámoló
Balázs Anna elmondta, hogy a héten az öntevékeny körök előadást fognak tartani a Gólyatanács
tagjainak.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a héten Öntevékeny köri gyűlést tart, ahol a félév végi teendőkről
fogja tájékoztatni a körvezetőket.
Balázs Anna beszámolt az Öntevékeny köri állófogadás részleteiről és kérte a hallgatói képviselőket,
hogy segítsék a rendezvény lebonyolítását.

Sport beszámoló
Lótos Tamás tájékoztatott, hogy szerdán a sport öntevékeny körök részvételével gyűlést fog tartani.
Lótos Tamás elmondta, hogy december 7-én 12:00 kor kezdetét veszi a Mikulás Kupa és kérte a
hallgatói képviselőket, hogy időben érkezzenek az eseményre.
Gólyatanács beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy szerdán Gólyatanács gyűlés lesz.
IT/PR beszámoló
Heincz Dáneil elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet tájékoztató kiadványai januárra készülnek el.
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy a december 7-én megrendezésre kerülő középiskolai népszerűsítési
programon Balázs Bálint és Vaits Zoltán fogja a Kart képviselni.
Józsa Katalin elmondta, hogy a Kari Papír főszerkesztői posztjára egy pályázat érkezett be.
Dávida Eszter kérte, hogy a Kari Papír szerkesztőségi tagjainak jutalmazásáról az érintettek tartsanak
bizottságot.

Egyebek
Nagy László kérte, hogy a Hallgatói Képviselet tagjai a továbbiakban is ügyeljenek arra, hogy a
hivatalos információs csatorna a Hallgatói Képviselet honlapja.
Vajda Zoltán ismertette a Hallgatói Képviselet iroda ajtajára szánt tábla tervezetét és költségeit, amely
13 500 Ft. Ezt a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A következő ülés ideje: 2013. december 16. (hétfő) 19:00, helye: BME K épület 323.
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