Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2014. január 6-án, 18:00-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: Kiss Ágnes
Kiss Ágnes megérkezett
Napirend előtt
Kiss Ágnes beszámolt a „Megfagyott Muzsikus” eddigi eredményeiről, és a jövő évi terveiről.
Kiss Ágnes elmondta, hogy az eddig előirányzott félévi egy szám az első félévben elég lesz a kis
szerkesztőségi létszám miatt. Továbbá elmondta, hogy az új tagok keresése folyamatban van.
Berecz Zsolt Gábor megköszönte a beszámolót, és kérte Kiss Ágnest, hogy a szerkesztőségi tagok
jutalmazásával kapcsolatban még egyeztessenek.
Kiss Ágnes távozott
Elnöki beszámoló:
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet által szervezett HK ZH a
tavaszi félév első heteiben kerül megtartásra és kérte a Hallgatói Képviselet tagjait, hogy ennek
megfelelően készüljenek a számonkérésre.
Dávida Eszter kérte, hogy a HK ZH témabeosztását a következő üléség készítse el a Hallgatói
Képviselet.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet szakmai hétvégéje várhatóan február
végén kerülne megrendezésre.
Somhegyi Balázs, Szabó Ádám és Hernády Gergely jelentkeztek a Hallgatói Képviselet szakmai
továbbképző hétvégéjének megszervezésére.
Berecz Zsolt Gábor kérte a hallgatói képviselőket, hogy a munkabeszámolókat küldjék meg az
elnökség részére, mivel a jövő héten hosszabb megbeszélésekre kerül sor a tavaszi féléves

feladatokkal kapcsolatban. Továbbá kérte, hogy mindenki összesítse a féléves feladatainak
állapotát.
EHK beszámoló:
Daku Dávid beszámolt a Szenátuson történtekről.
Daku Dávid ismertette az Oktatás Hallgatói Véleméynezése kampány fontosabb pontjait.
Dávida Eszter elmondta, hogy a nyelvi képzés átalakításához szükséges infrastruktúra tesztelése
folyamatban van.
Dávida Eszter beszámolt az intézmény népszerűsítése érdekében, a középiskolákban tett
látogatásokkal kapcsolatos visszajelzésekről.
Dávida Eszter elmondta, hogy folyamatban van egy tanulási szokásokat felmérő kérdőív elkészítése
amely segítségével egy pontosabb kép kapható a hallgatók szokásairól
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy az előzetes tárgyfelvételi időszakhoz tartozó kedvezményekre
jogosultak tanulmányi átlagának határértékéről egyeztetni fog a hét folyamán Vasáros Zsolt oktatási
dékánhelyettessel.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy pénteken 12:00-kor Belső Oktatási Bizottság lesz, ahol a tavaszi
félév zárthelyi ütemtervét fogják ellenőrizni.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós elmondta, hogy a jövő héten csütörtökön Belső Gazdasági Bizottság lesz, ahol a
féléves projekteket illetve a következő félév teendőit fogják megbeszélni.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a hétvégén az Egyetemi Hallgatói képviselet részéről oktatásra
került sor, mely a kari, szociális ösztöndíjak elbírálásával foglalkozó felelősöket érintette.
Jászberényi Tünde beszámolt a vasárnapi Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső Szociális Bizottsági
ülésén történtekről. Továbbá elmondta, hogy a következő ülés pénteken lesz.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a szociális pályázat bírálói vizsgái 1 héttel később kerülnek
megtartásra a tervezettnél. Továbbá elmondta, hogy másfél hét lesz a vizsgázásra.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy szerdán 17:00 – kor Belső Juttatási Bizottság lesz.

Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a holnapi nap folyamán Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső
Kollégiumi Bizottsági ülés lesz, ahol a férőhelyek újonnan történő felosztásáról lesz szó, ennek
kapcsán tájékoztatott, hogy a hét folyamán beszél az Egyetemi Hallgatói Képviselet kollégiumi
referensével Varga Károllyal a Vásárhelyi Pál Kollégiumban lévő építész mentor helyzetéről.
Hernády Gergely elmondta, hogy a Schönherz Zoltán Kollégium költözési irányelveit megkapta
Csiki Tibortól és ellenőrizte.
Hernády Gergely elmondta, hogy január 10. a kollégiumi mentor pályázatok leadási határideje.
Közéleti beszámoló:
Takács Ákos elmondta, hogy a 2014-es Építész Napok szervezőcsapatának tagfelvétele folyamatban
van.
Berecz Zsolt Gábor kérte, hogy a 2013/14 tavaszi félév előzetes rendezvénynaptára készüljön el a
regisztrációs hétig.
Öntevékeny köri beszámoló:
Balázs Anna ismertette az Öntevékeny Köri Pályázat Bíráló Testület által a 2013/14 őszi félév
Közösségi Ösztöndíj Pályázat első körös eredményét. Ezt a Halgatói Képviselet 10 igen, 1 nem és 3
tartózkodás mellett elfogadta.
Balázs Anna elmondta, hogy a holnapi nap folyamán értesítésre kerülnek a pályázók és a pályázat
elektronikus leadási felület is megnyitásra kerül.
Sport beszámoló
Lótos Tamás kérte a hallgató képviselőket, hogy a Hallgatói Sport Bizottság ügyrendjét
véleményezzék.

Gólyatanács beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a tavaszi félév előkészületei és az ütemterv kialakítása elkezdődött.
IT/PR beszámoló
Nagy László tájékoztatott az Educatio kiállítás előkészületeiről.

Egyebek:
Nagy László tájékoztatott, hogy a Hallgatói Képviselet irodájának ajtajára tervezett tábla tervezése
folyamatban van.
Dávida Eszter javasolta, hogy a hagyományos Alumni találkozó megrendezésének időpontja idén a
tanulmányi félév során a Bercsényi 28-30 Kollégiumban legyen.
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