Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2014. február 17-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz
Dániel, Hernády Gergely, Lótos Tamás, Nagy László, Somhegyi Balázs, Szabó Ádám, Takács
Ákos, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Késett: Józsa Katalin (5p)
Vendég: Tarnóczi Eszter, Benedeczki Éva
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor beszámolt a vezetői értekezleten történtekről.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy február 26-án Kari Tanács lesz, továbbá beszámolt az
előterjesztésekről.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy májusban kerül megrendezésre az első Nemzeti Szalon, amely
várhatóan az építészetről szólna.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy az Alkotóhét (március 31. – április 6.) a Várkert bazárban
kerül megrendezésre.
Berecz Zsolt Gábor beszámolt Szoboszlai Mihállyal folytatott beszélgetéséről, amely a Kar külső
kommunikációjáról szólt.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a Kari Tanács által elfogadott új Előtanulmányi rend a kari
honlapon hibásan szerepel és ezért kérte Szabó Ádámot, hogy vegye fel a Kapcsolatot Daragó
Lászlóval a hallgatók tájékoztatása érdekében.
EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy Szabó Imre Ernő (Diákközpont – igazgató) részt vett a múlt héten
tartott vezetői értekezleten, ahol beszámolt az érettségi előkészítők és az ezzel kapcsolatos
statisztikák eredményeiről.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a február 24-i Szenátus elmarad.
Daku Dávid elmondta, hogy február 24-én kerül sor a József Nádor szobor koszorúzására.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a 2013-as gazdasági év teljes mértékben lezárult és a továbbiakban
nem fogadnak be számlákat a tavalyi évről.

Daku Dávid beszámolt a számítástechnikai közbeszerzési eljárással kapcsolatos tudnivalókról.
Ehhez kapcsolódóan Dávida Eszter elmondta, hogy kérjük ki Gyenes Tamás véleményét.
Daku Dávid tájékoztatott a 2013/14 I. félévére szóló Külügyi Ösztöndíj pályázati felhívásáról.
Daku Dávid beszámolt a Pro Juventute díj, hallgatói nyertesei Hoffer Dávid (ÉPK) és Farkas Patrik
(GPK).
Daku Dávid tájékoztatott, az OHV kérdőív kitöltöttségéről.
Daku Dávid elmondta, hogy február 24-e a kifizetési lista feltöltési határideje, továbbá tájékoztatott,
hogy amennyiben igényeljük, van lehetőség rendszerhasználati oktatásra.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy február 22-én HÖOK közgyűlésen fog részt venni.
Daku Dávid elmondta, hogy kiírásra került az Egyetemi Zöld Kör által a „Zöld Tanszék” verseny.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az Erasmus ösztöndíjról szóló Rektori Utasítás véglegesítése
folyamatban van.
Daku Dávid elmondta, hogy február 17-e a kollégiumi férőhely pályázat eredménye elleni
fellebbezés határideje.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a kollégiumi elégedettséget vizsgáló kérdőív előreláthatólag a 6-7.
oktatási héten kerül kiküldésre.
Daku Dávid beszámolt az új Diákközpont új szervezeti és működési szabályzatáról.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy tájékoztatta Vasáros Zsolt oktatási dékánhelyettest a szakirány
választási szabályzat és a BSc diplomaszabályzat körüli anomáliákról.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán kiküldésre került a zárthelyi ütemterv.
Szabó Ádám beszámolt az OHV kérdőívvel kapcsolatos problémákról, és tájékoztatott, hogy szerda
reggel 8:00–ig van lehetőség a kitöltésre.
Szabó Ádám elmondta, hogy tájékoztatta a hallgatókat a kérvények leadási határidejeiről.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy a NEPTUN rendszerben lévő kérvényeket át kell vizsgálni az
esetleges hibás adatlapok miatt.
Heincz Dániel elmondta, hogy jövő hét utáni kedden (március 4-én) lesz a kari tájékoztató az
Erasmus pályázatokról.
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy a kari kapcsolattartóval együtt elkészítették az Erasmus
pályázatok bírálásához szükséges pontozási rendszert, amely már csak Vasáros Zsolt oktatási
dékánhelyettes jóváhagyására vár.

Heincz Dániel kérte, hogy helyettesítse valaki az Erasmus pályázatok bírálásának segítésénél.
Berecz Zsolt Gábor és Nagy László vállalta a helyettesítést.
Takács Ákos elmondta, hogy egyeztetett Balázs Mihállyal (Középülettervezési Tanszék –
tanszékvezető) a BETON kurzussal kapcsolatos problémákról. Elmondta továbbá, hogy a hallgatók
tájékoztatva lettek, hogy nem kell fizetni a tárgyon való részvételért
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós beszámolt a Képkocka öntevékeny hallgatói csoport és a Középülettervezési Tanszék
együttműködésének fejleményeiről.
Vidák Miklós és Nagy László ismertették a 2013-as Gólyabál gazdasági beszámolóját. Az
előterjesztést a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy a rendszeres szociális ösztöndíjra, a karon 215 pályázat
érkezett be.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy a szerdai napok Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső
Szociális Bizottsági ülés megtartására kerül sor.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a holnapi nap folyamán megkeresi Csabay Bálinott (KTH –
igazgatóhelyettes) a tanulmányi ösztöndíj kiosztásához szükséges adatokkal kapcsolatban. Továbbá
elmondta, hogy előre láthatólag szombatra elkészül az ösztöndíjosztással.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy a Dékáni Hivatal elküldte a demonstrátorok várható számát.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy neki és Farkas Péternek van jogosultsága a kifizetési rendszerbe
való feltöltéshez. Továbbá elmondta, hogy a hét folyamán oktatáson fognak részt venni a rendszer
kezelésével kapcsolatban.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy csütörtökön Belső Juttatási Bizottságot fog tartani.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatott a kollégiumi várólistáról.
Hernády Gergely elmondta, hogy a mai napon egyeztetett Hubay Mátyással (KO –
igazgatóhelyettes) a kollégiumi felújításokkal kapcsolatos kérdésekben.
Hernády Gergely elmondta, hogy tájékoztatást kért a Bercsényi 28-30 Kollégium felújítási
kereteiről.

Daku Dávid elmondta, hogy elvállalj a Bercsényi 28-30 Kollégium fölszinti helyiségébe tervezett
projektor választásának és beszerzésének feladatát.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium földszinti déli szárnyában a
holnapi nap folyamán reggel 7:00-8:00-ig karbantartás miatt áramszünet lesz, amely miatt a
kollégiumi internet hálózat nem fog üzemelni.
Hernády Gergely beszámolt a Bercsényi Gödör Klubba tervezett sportközvetítések lehetőségéről.
Vajda Zoltán elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium fölszinti helyiségébe beépítésre került
hangrendszer üzemeltetéséhez szükséges kiegészítőkről szóló árajánlatát a következő ülés előtt
ismerteti.
Közéleti beszámoló
Takács Ákos tájékoztatott a Gödör öntevékeny kör szerdán tartandó rendezvényének
engedélyezésével és tájékoztatásával kapcsolatos problémáiról.
Takács Ákos beszámolt a 2014-es Építész Napok szervezési feladatainak eredményeiről.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy a „BME Together” elnevezésű rendezvény a Barba Negra Music
Clubban kerül megrendezésre.
Takács Ákos elmondta, hogy csütörtöki napon Rendezvény Bizottság lesz.
Berecz Zsolt Gábor ismertette Takács Ákos a Senior körvezetői posztjára beadott motivációs
levelét.
Berecz Zsolt Gábor előterjesztette Takács Ákost a Senior kör vezetői posztjára. Ezt a Hallgatói
Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Öntevékeny köri beszámoló
Balázs Anna tájékoztatott a Bercsényi Bringakör kerékpártárolással és bérléssel kapcsolatos
elképzeléseiről.
Balázs Anna beszámolt a Bercsényi 28-30 Kollégiumban az Építész Klub részére átadott 5. emeleti
helyiség működésével kapcsolatos információkról. Továbbá elmondta, hogy a félév végén levonják
a használatból adódó következtetéseket és amennyiben szükséges új tervezetet készítenek az őszi
félévre.
Balázs Anna tájékoztatott a Fotókör helyiségváltással kapcsolatos elképzeléseiről.
Balázs Anna ismertette a Bercsényi Fű kör Szervezeti és működési Szabályzatával kapcsolatos
javaslatait.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy szerdán (február 19.) Öntevékeny Köri gyűlést fog tartani.

Gólyatanács beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a szerdai napon került megtartásra a félév első Gólyatanács ülése, ahol
Dávida Eszter és Daku Dávid tartott előadást tartani a HÖK háttérszervezeteiről.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy az X1,2 elnevezésű rendezvény szervezésére a Gólyatanács
Korompai Istvánt választotta.
Szabó Ádám elmondta, hogy a szerdai napon Gólyatanács ülés lesz, ahol Berecz Zsolt Gábor és
Hülber Attila fog előadást tartani a HK történetéről.
PR és IT beszámoló
Heincz Dániel beszámolt a múlt héten tartott PR bizottságon történtekről.
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy szerdán PR bizottság lesz.
Nagy László elmondta, hogy a Kari Papír online megjelenítéséhez szükséges előkészítő munkálatok
folyamatban vannak.
Nagy László ismertette a HK honlapról készített statisztikákat. Továbbá javasolta, hogy legyenek
elérhetőek a HK honlapján a tárgyak akkreditálásával kapcsolatos szabályzatok, a diákigazolvány
igénylésével kapcsolatos teendők és a kari órarend.
Nagy László tájékoztatott a honlap fejlesztés második fázisának lehetőségeiről.
Sport beszámoló
Lótos Tamás beszámolt a BME Jegesest szervezési munkálatairól és a jegyelőadások helyzetéről.
Lótos Tamás tájékoztatott, a múlt héten tartott DSK gyűlésen elhangzottakról.
Lótos Tamás elmondta, hogy csütörtökön 18:00-i kezdettel gyűlést tart a sporttal foglalkozó
öntevékeny köröknek.
A következő rendes ülés ideje: 2014. március 3. (hétfő) 18:00, helye: BME K épület 323.
Budapest, 2014. február 17.
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Előterjesztés

Eredmény

15/2014.

2013-as Gólyabál gazdasági beszámolója

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

16/2014.

Senior Kör körvezetői posztjára való jelölés:
Takács Ákos

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

Mellékletek:
2014. február 26-i Kari Tanács napirendi pontjai

