Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2014. február 3-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz
Dániel, Hernády Gergely, Takács Ákos, Vajda Zoltán, Vidák Miklós, Jászberényi Tünde, Nagy
László
Vendég: Korompai István (késett:60 perc), Tarnóczi Eszter
Hiányzik: Dávida Eszter, Józsa Katalin, Lótos Tamás, Somhegyi Balázs
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor beszámolt a vezetői értekezleten történtekről.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a holnapi nap folyamán KTB lesz.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy Hallgatói Képviselet által nyújtott, a tanszéki demonstrátori
támogatásról szóló pályázat került kiírásra melyek elbírálását a KTB végzi.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a Rektori Kabinet által kiírt, az Építészmérnöki Kar dékáni
pozíciójának betöltésére kiirt pályázat leadási határideje 2014. február 28. Az elbírálási határidő
2014. május 31.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a február 26-i Kari Tanácson a beérkezett docensi
pályázatok, illetve a Középülettervezési Tanszék és az Építészeti Ábrázolási Tanszék
tanszékvezetői pályázatok lesznek napirenden.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy az EHK által szervezett HK ZH február 24-én 18:00-kor kerül
megrendezésre és pótlására nincs lehetőség.
EHK beszámoló:
Daku Dávid beszámolt a szenátuson történtekről.
Daku Dávid tájékoztatott a MAB akkreditációs bizottság látogatásának időpontjáról és céljáról.
Daku Dávid elmondta, hogy az EHK elfogadta a kollégiumi mentorok pályázatát, továbbá
elfogadásra került a Kollégiumi mentoroknak készült útmutató, amelyet a kari kollégiumi
referensek is véleményeztek.
Daku Dávid elmondta, hogy nagyjából 1000 hallgató nyert felvételt MSc képzésre, ami kis
növekedést mutat a korábbi évekhez képest.

Daku Dávid tájékoztatott az MSc képzések beiratkozási időpontjáról.
Daku Dávid elmondta, hogy a Gazdasági és Műszaki Főigazgató Dr. Kökényesi László lett.
Daku Dávid tájékoztatott, a Bercsényi 28-30 Kollégium étel- és ital-automatáira kiírt pályázat
lezárult.
Daku Dávid elmondta, hogy az Európai Unió elfogadta az Erasmus+ pályázatokat, továbbá, hogy az
egyetemi Erasmus pályázathoz kapcsolódó szerződések véglegesítése még folyamatban van.
Daku Dávid beszámolt a Testnevelési Központ, az Egyetemi Mászókör, a Bercsényi Mászókör,
EHK és az ÉPK HK között létrejövő megállapodásról, amely az öntevékeny hallgatói csoportok
támogatásának módjáról szól.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az informatikai közbeszerzések kerete 100 000 Ft-ról 200 000 Ft-ra
emelkedett, továbbá, hogy a BME Telekommunikációs és Informatikai Osztály által készített
konfigurációk közül lehet választani.
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi BME ösztöndíj pályázat és az Utazási pályázat külföldi
előadói tevékenység támogatására kiírásra került.
Daku Dávid tájékoztatott a BME Balatonlellei ifjúsági táborának végleges időbeosztásáról.
Daku Dávid elmondta, hogy Süveges Péter - Támpont irodavezető - elkészítette az ösztöndíj
kifzetési rendszer kiegészítő modulját, amely sokat javít az eddigi rendszeren.
Daku Dávid tájékoztatott a Pro Juventute díjjal kapcsolatos teendőkről.
Daku Dávid elmondta, hogy pénteken HSB ülést tart.
Daku Dávid elmondta, hogy a költségtérítés csökkentési kérvények leadási határideje február 26.
Daku Dávid tájékoztatott a HÖOK közgyűlés időpontjáról és helyszínéről.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy az Urbanista-éptészmérnöki Msc képzés 6 fővel elindult.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy az idei szakirány választási eljárás során 50 Bsc képzéses hallgató
került átvételre.
Szabó Ádám tájékoztatott az EHK Oktatási Bizottságán történtekről.
Szabó Ádám elmondta, hogy a zárthelyi ütemtervvel kapcsolatos észrevételeket és problémákat
javította, továbbá, hogy a keddi napon tartott Kari Tanulmányi Bizottságon fogják ellenőrizni az
ütemtervet.
Szabó Ádám elmondta, hogy tájékoztatta a hallgatók a kérvények leadási határidejeiről.
Gazdasági beszámoló

Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a gazdasági beszámolóhoz szükséges adatok folyamatosan
érkeznek.
Vidák Miklós elmondta, hogy kedden 14:00 - kor Belső Gazdasági Bizottság lesz.
Vidák Miklós beszámolt a 2014-es Építész Napokkal kapcsolatos költségvetési kérdésekről.
Vidák Miklós beszámolt a Külső Gazdasági Bizottságon történtekről.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde tájékoztatott a szociális pályázat bírálói vizsgák eredményéről.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy jelenleg a szociális pályázatok előbírálása zajlik.
Jászberényi Tünde ismertette, hogy február 4. a szociális pályázatok leadási határideje és várhatóan
sokan fogják a keddi nap folyamán feltölteni pályázatukat.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a kollégiumi szoba beosztás lezajlott a KSZB segítségével.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely beszámolt a Kollégiumi férőhely pályázat eredményéről.
Hernády Gergely elmondta, hogy a kollégiumi férőhely pályázatok eredményét közzétette a HK
hivatalos információs csatornái és tájékoztatta az érintetteket. a kollégiumi férőhely pályázat
eredményéről.
Hernády Gergely tájékoztatott a kollégiumi várólistáról.
Hernády Gergely elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium mentoraival a héten folyamatosan
tartja a kapcsolatot.
Közéleti beszámoló
Takács Ákos beszámolt a „BME Together” rendezvénnyel kapcsolatos fejleményekről.
Takács Ákos tájékoztatott a 2014-es Építész Napok rendezvény előkészületeiről.
Berecz Zsolt Gábor kérte, hogy Ganz Dolphin - Építész Napok főszervező - jöjjön el a február 24-i
héten tartott HK ülésre.
Berecz Zsolt Gábor felkérte Takács Ákost a Senior Kör működési rendjének átalakítására.
Öntevékeny köri beszámoló
Balázs Anna elmondta, hogy a jövő hét folyamán az öntevékeny körök vezetőivel fog
megbeszéléseket tartani a félév előkészítése céljából.
Balázs Anna tájékoztatott az öntevékeny köröktől bekért beszámolókkal kapcsolatban.

Gólyatanács beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a Gólyatanács féléves ütemtervének első változata egyeztetés alatt áll
és várhatóan a hét végére elkészül.
IT/PR beszámoló
Heincz Dániel kérte, hogy a Bercsényi Kollégium könyvtári helyiségével kapcsolatos koncepciót
vizsgáljuk felül.
A következő ülés ideje: 2014. február 10. (hétfő) 18:00, helye: BME K épület 323.
Budapest, 2014. február 3.
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