Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2014. január 20-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz
Dániel, Hernády Gergely, Józsa Katalin, Lótos Tamás, Nagy László, Somhegyi Balázs, Szabó
Ádám, Takács Ákos, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Késett: Jászberényi Tünde (15p)
Vendég: Ganz Dolphin
Napirend előtt
Ganz Dolphin beszámolt az Építész Napok szervezéséről. Elmondta, hogy a rendezvény előzetes
programtervezete és költségvetése elkészült.
Ganz Dolphin és Vajda Zoltán távozott.
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatta a hallgatói képviselőket a következő ülés időpontjáról, az időszaki
munkabeszámolók következő elküldési határidejéről, a tavaszi félév kifizetési időpontjairól,
továbbá kérte, hogy a rövidtávú feladatok záruljanak le a félév kezdete előtt.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a holnapi nap folyamán rendkívüli Kari Tanács ülésre kerül sor,
ennek kapcsán Daku Dávid és Dávida Eszter kimentésüket kérték. Őket Józsa Katalin és Somhegyi
Balázs helyettesítik. A delegálási listát a hallgatói képviselők 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadták.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a legutóbbi Dékáni Tanácson a Magyar Akkreditációs
Bizottság felé benyújtandó dokumentummal foglalkoztak.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a regisztrációs hét keddjén előreláthatólag Kari Tanulmányi
Bizottsági ülésre kerül sor.
Berecz Zsolt Gábor kérte, hogy a tavaszi félév hivatalos zárthelyi ütemterve kerüljön fel a Hallgatói
Képviselet honlapjára.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy az Építészmérnöki Kar megjelent a facebook.com közösségi
portálon.

EHK beszámoló
Daku Dávid tájékoztatott az eszközbeszerzésekre vonatkozó tilalom kapcsán, hogy a 100000 Ft
értékű kerethatár 200000 Ft-ra emelkedett.
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta a Gazdálkodási és
Támogatási Rendet.
Daku Dávid elmondta, hogy az intézmény élére új gazdasági és műszaki főigazgatót neveztek ki
Kökényesi László személyében.
Daku Dávid elmondta, hogy a központi épület Auditorium Maximum előadótermének felújítása
véglegesen befejeződött.
Daku Dávid elmondta, hogy az intézményt megfosztották Gyorskocsi utcai ingatlanától.
Daku Dávid elmondta, hogy a szokásos éves, a Magyar Akkreditációs Bizottság felé benyújtandó
kontrolling jelentések összeállításával Szabó Tibor foglalkozik.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta a Hallgatói
Képviseletek tudásfelmérőjével kapcsolatos hirdetményt.
Daku Dávid elmondta, hogy a karok a támogatott kollégiumi mentorok listáját január 22-én délig
kötelesek beküldeni.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Hallgatói Képviseletek közös továbbképző hétvégéjének
időpontja március 28-30.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az intézmény könyvtárában nyomócső károsodás történt.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a balatonlellei tábor nyári időpontjaival kapcsolatos egyeztetés a
jövő héten várható.
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet tovább tárgyalta a Hallgatói
Önkormányzat Alapszabályát.
Daku Dávid elmondta, hogy előreláthatólag február közepén zárulhat a 2013-as év gazdasági ügyek
tekintetében.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az adatvédelmi biztos ellenőrzést tartott az intézmény szociális
ösztöndíj pályázatai kapcsán, majd elmondta, hogy a kontroll eredményes volt, így kivizsgálásra
nem kerül sor.
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta a Diákközpont Szervezeti
és Működési Szabályzat Rektori Utasítás tervezetét.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája következő
Közgyűlése február közepén esedékes.

Daku Dávid elmondta, hogy a tanulási szokásokat felmérő kérdőív került közzétételre az intézmény
hallgatói körében.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Martos Flóra Kollégium tűzvédelmi besorolása miatt a
továbbiakban nem funkcionálhat ifjúsági szállóként a nyári időszakban.
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső Gazdasági Bizottsági ülésére
kerül sor a jövő hét folyamán.
Daku Dávid elmondta, hogy a kollégiumi tornatermekre vonatkozó kari igényeket pályázat
formájában kell leadni a regisztrációs hét csütörtökéig.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy változott a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról a
felvételi eljárások tekintetében.
Dávida Eszter elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső Oktatási Bizottsági ülésére
kerül sor a hét folyamán.
Dávida Eszter elmondta, hogy készülőfélben van a Kollégiumok Osztály ügyrendje.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a múlt hét folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol a
tavaszi félév zárthelyi ütemtervével foglalkoztak.
Szabó Ádám elmondta, hogy a Faszerkezetek konstruálása kapcsán felmerült problémák miatt
Hallgatói Jogorvoslati Bizottságra kerül sor a hét folyamán.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy további egyeztetést igényel a Kari Tanulmányi Bizottság kérésére
az előrehozott tárgyfelvétel tanulmányi kritériumának meghatározása.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet közzétette az új Gazdálkodási és
Támogatási Rendet.
Vidák Miklós elmondta, hogy a kari Hallgatói Képviseletek éves gazdasági beszámoló, valamint
költségvetés formanyomtatványait is közzétette az Egyetemi Hallgatói Képviselet.
Vidák Miklós elmondta, hogy a gazdasági elszámoláson vett részt a Műegyetemi Ifjúsági
Szolgáltató Kft. illetékes munkatársával.

Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a szociális ösztöndíj pályázatok elbírálásával foglalkozó kari
felelősök vizsgáztatása megkezdődött.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a kollégiumi felvételhez beszámítható szociális pályázatok
felöltése ma éjfélig lehetséges.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok kapcsán esedékes
igazolás-bemutatás február 5. és 14. között várható.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a korábbi félévhez hasonlóan várható a szociális ösztöndíj
pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy a holnapi nap folyamán az Egyetemi Hallgatói Képviselet
Külső Szociális Bizottsági ülésére kerül sor.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy a mai nappal zárul a kollégiumi férőhely pályázatok leadásának
lehetősége.
Hernády Gergely elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium nagytársalgó helyiségében
telepítésre került a hangrendszer.
Hernády Gergely előterjesztette javaslatát a kollégiumi mentori pályázat kapcsán. Elmondta, hogy a
Schönherz Zoltán Kollégiumba Sándor Ákost, a Vásárhelyi Pál Kollégiumba Egyed Mónikát, míg a
Bercsényi 28-30 Kollégiumba Fix Dalmát, Németh Andrást, Máté Albertet, Kelemen Krisztinát és
Kutas Balázs Kristófot ajánlja a jelöltekkel történt elbeszélgetés alapján. Ezt a Hallgatói Képviselet
13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Farkas Péter ismertette javaslatát a kollégiumi férőhely pályázat módosítására a határidők
betartásának sikeressége érdekében. Ezt a hallgatói képviselők 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadták.
Hernády Gergely kérte Heincz Dánielt, hogy a könnyebb adatkezelés érdekében készítsen egy, a
módosított ösztöndíj-indexek feltöltésére szolgáló oldalt.
Jászberényi Tünde kérte Hernády Gergelyt, hogy fektessen nagyobb hangsúlyt az intézménybe MSc
képzésre felvételiző hallgatók kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos ügyeire.

Közéleti beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy a múlt hét folyamán Rendezvény Bizottsági ülést tartott, ahol a tavaszi
félév rendezvény ütemezését állították össze.
Takács Ákos elmondta, hogy az elsőéves hallgatók mentorálása kapcsán esedékessé vált a
tagfelvételi pályázat kihirdetése.
Öntevékeny köri beszámoló
Balázs Anna elmondta, hogy megkeresés érkezett hozzá egy, a Bercsényi 28-30 Kollégium udvar
gondozására esetlegesen létrejövő öntevékeny csoport alapítása kapcsán.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy megbeszélésen vett részt a DEPO Kör hallgatói öntevékeny
csoporttal.
Balázs Anna előterjesztette javaslatát a Közösségi ösztöndíj pályázat végleges eredménye kapcsán,
melyet a hallgatói képviselők 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtak.
Gólyatanács beszámoló
Szabó Ádám kérte a hallgatói képviselőket, hogy gyűjtsék össze igényeiket a Gólyatanács tagjainak
lehetséges foglalkoztatása kapcsán.

Egyebek
Nagy László beszámolt az Educatio kiállításon történtekről.
Farkas Péter előterjesztette a bíráló bizottság javaslatát a Jegyzetpályázaton kimaradt anyagok
értékelésére. Ezt a Hallgatói Képviselet 12 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Berecz Zsolt Gábor előterjesztette javaslatát a hallgatói képviselők jutalmazására. A november havi,
valamint a december havi jutalmazást a hallgatói képviselők egyaránt 13 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett fogadták el.

A következő ülés ideje: 2014. február 3. (hétfő) 18:00, helye: BME K épület 323.
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Határozatok:
Hat. szám

Előterjesztés

2/2014.

Delegálási lista: Kari Tanács

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

3/2014.

Javaslat kollégiumi mentorok személyére a
2013/14 tavaszi félévben

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

4/2014.

Kollégiumi férőhely pályázat módosítás

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

12 igen

1 nem

0 tartózkodás

elfogadva

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

5/2014.
6/2014.
7/2014.
8/2014.

Közösségi ösztöndíj pályázat 2013/14
tavaszi félév – végleges határozat
Jegyzetpályázat nem értékelt anyagok
jutalmazása
Hallgatói Képviselők 2013. november havi
jutalmazása
Hallgatói Képviselők 2013. december havi
jutalmazása

Eredmény

