Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2013. december 16-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády
Gergely, Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Nagy László (késés: 3 perc), Somhegyi Balázs, Szabó
Ádám, Takács Ákos, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Hiányzik - kimentéssel: Daku Dávid, Lótos Tamás
Vendég: Marton Dániel (késés: 13 perc), Korompai István
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a 2014. január 21-én Rendkívüli Kari Tanács lesz, ahol a MAB
Intézményakkreditációhoz tartozó kari önértékelés lesz a napirendi pontok között.
Berecz Zsolt Gábor beszámolt a tavaszi kari munkarend helyzetéről és az alkotóhét tervezett
időpontjáról.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a BME ÉPK Kari Tábor és a Gólyatábor időpontja
elküldésre került az Egyetemi Hallgatói Képviselet részére.
Berecz Zsolt Gábor felkérte Vajda Zoltánt a Hallgatói Képviselet Jegyzőkönyv vezetői pozíciójára.
Ezt a Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy 2014. január 17-18. között kerül megrendezésre az Educatio
kiállítás.
EHK beszámoló:
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán volt a 2013. év utolsó Egyetemi Hallgatói
Képviselet ülése. A következő ülés 2014. január 9-én kerül megtartásra.
Dávida Eszter elmondta, hogy a normatíva kifizetések a tervezettek szerint lezajlottak.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy a Hallgatói Képviselet tagjai által leadott vagyonnyilatkozatokkal
minden rendben van.
Dávida Eszter elmondta, hogy a Szenátus az egyetemi költségvetés irányelveit még tárgyalja.
Dávida Eszter ismertette az kari hallgatói képviseletek támogatási rendjének a teljesítmény alapú
jutalmazásokra vonatkozó módosítási tervezetét.

Dávida Eszter elmondta, hogy a Külügyi Ösztöndíj kiírásra került és kérte a Hallgatói Képviseletet,
hogy terjessze az információs csatornáin.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy a jövő évtől lesz állandó karok közötti sport bajnokság 3
sportágban.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a mai napon zárult le a szakirány választási eljárás online jelentkezése,
és egyelőre három hallgató jelezte, hogy lemaradt a megadott időpontról. Továbbá elmondta, hogy a
szakirány választási szabályzatban szerepel a pótjelentkezésre vonatkozó előírás, amellyel
kapcsolatban egyeztetni fog Vasáros Zsolt oktatási dékánhelyettessel és tájékoztatni fogja a
hallgatókat.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy Heincz Dániellel átnézték az órarendet és ellenőrizték a
mintatanterv szerinti órákat, amelyeknél kisebb módosításokra van szükség. A kötelezően
választható tárgyaknál azonban több tanszékkel is egyeztetni kell.
Szabó Ádám elmondta, hogy a Faszerkezetek konstruálása tárgyhoz tartozó pót-pót zárthelyi
alkalommal kapcsolatban továbbra sem kapott visszajelzést a tárgyfelelőstől, ezért a héten
személyesen keresi meg.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy 2014. január 30-án kezdődik az előzetes tárgyfelvételi időszak.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós elmondta, hogy a múlt hét folyamán volt elszámolni a havi számlákkal a kari
Kapcsolattartónál.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy jól haladnak Kari Papír közbeszerzési költései és a következő
évben is hasonló lapszám felosztással fogjuk leadni a pályázatot.
Daku Dávid kérte a hallgatói képviselőket, hogy a BME Copy Fénymásoló szalon szolgáltatásai
kapcsán felmerülő esetleges minőségi hibákat jelezzék felé.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde elmondta, hogy megkapta a 2013/14 tavaszi félév kifizetési időpontjait az
Egyetemi Hallgatói Képviselettől.
Jászberényi Tünde ismertette a Kollégiumi és Szociális Bizottság ütemtervét és tájékoztatott a
szociális ösztöndíj pályázat bírálói vizsgák menetéről.

Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy előreláthatólag 2014. január 6-án nyit az Egységes Szociális
Rendszer.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatott a múlt hét folyamán tartott Külső Kollégiumi Bizottság
eredményéről, amelyet az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadott. A döntése alapján az
Építészmérnöki Kar 337 férőhellyel rendelkezik a 2013/14 tavaszi félévben. Az eredmény alapján a
Bercsényi 28-30 Kollégiumban 275 fő, a Schönherz Zoltán Kollégiumban 64 és a Vásárhelyi Pál
Kollégiumban 25 fő helyezhető el.
Hernády Gergely elmondta, hogy a kollégiumi költözési időpontok feszessége és az esetleges
csúszások elkerülése céljából készíteni fog egy meghatalmazási sablont a hallgatók számára, amely
remélhetőleg megkönnyíti a kollégiumi költözések adminisztrációját.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a Kollégiumi férőhely pályázat során jelentkezett hallgatók
listáját 2014. január 29-ig, a felvételt nyert hallgatók listáját január 31-ig kell elküldeni.
Hernády Gergely elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium földszinti helyiségeibe tervezett
beszerzések közül a könyvtári számítógép megérkezett, a nagytársalgó hangrendszerének
adminisztratív lépései pedig folyamatban vannak.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy Kollégiumi mentor pályázatok a héten kiírásra kerülnek.
Heincz Dániel elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium könyvtárában lévő nyomtatókat
Marsal Bélával tesztelték, azok nem működnek megfelelően. Elmondta továbbá, hogy a javítás
költségek túl magasak lennének, így javasolja új eszközök beszerzését.
Közéleti beszámoló
Takács Ákos beszámolt a múlt héten tartott Rendezvény Bizottság ülésén elhangzottakról.
Takács Ákos tájékoztatott a 2014-es Építész Napok Főszervezői posztjára kiírt pályázatra egy
pályamű érkezett. Ismertette a pályázó, Ganz Dolphin pályázatát. A 2014-es Építész Napok
főszervezői posztjára a Hallgató Képviselet Ganz Dolphint választotta, 13 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett.
Takács Ákos elmondta, hogy szerdán Rendezvény Bizottsági ülést tart.
Öntevékeny köri beszámoló

Balázs Anna elmondta, hogy a Gólyatanács ülésen megtartott öntevékeny köri bemutatkozások
sikeresen lezajlottak, azonban a Kondi Kör és a Zöld Kör hallgatói öntevékeny csoportok nem
képviselték magukat.
Balázs Anna beszámolt az öntevékeny köri gyűlésen történtekről és a félév lezárásáról.
Balázs Anna megköszönte a Hallgatói Képviselet segítségét az Öntevékeny köri állófogadáson, és
összefoglalta az eseményt.
Balázs Anna ismertette az Öntevékeny köri állófogadás gazdasági beszámolóját. Ezt a Hallgatói
Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Balázs Anna ismertette a 2013/14 őszi félév Közösségi ösztöndíj pályázat kiírását. Ezt a Hallgatói
Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Gólyatanács
Szabó Ádám elmondta, hogy a múlt hét folyamán került megtartásra a félév utolsó Gólyatanács
gyűlése, amin megközelítőleg 30-an vettek részt.
IT/PR beszámoló
Józsa Katalin elmondta, hogy a „Megfagyott Muzsikus” főszerkesztői posztjára kiírt pályázatra egy
pályamű érkezett.
Józsa Katalin ismertette Kiss Ágnes „Megfagyott Muzsikus” főszerkesztői pályázatát. Ezt a
Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Józsa Katalin elmondta, hogy a „Kari Papír” főszerkesztői posztjára kiírt pályázatra egy pályamű
érkezett.
Józsa Katalin ismertette Csukás Fruzsina „Kari Papír” főszerkesztői pályázatát. Ezt a Hallgatói
Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Berecz Zsolt Gábor kérte, hogy Kiss Ágnes és Csukás Fruzsina jöjjenek be a következő ülésre.
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy a hallgatói képviselők hivatalos email címeinek működésével
kapcsolatos múlt heti leállás és problémák el lettek hárítva.
A következő ülés ideje: 2014. január. 6. (hétfő) 19:00, helye: BME K épület 323.
Budapest, 2013. december 16.
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