Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2014. március 3-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Farkas Péter, Hernády Gergely, Józsa Katalin, Lótos Tamás, Nagy
László, Somhegyi Balázs, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Hiányzik - Kimentéssel: Balázs Anna, Daku Dávid, Dávida Eszter, Heincz Dániel
Vendég: Kocsi Dorottya (40p), Korompai István, Marsal Béla
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor beszámolt a dékáni tanácson történtekről. Elmondta, hogy két pályázat érkezett
be a dékáni poszt betöltésére, név szerint Molnár Csaba és Vasáros Zsolt.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott a BME K épület második emeletén felújítás alatt álló folyosók
helyzetéről.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a közeljövőben BSc képzést népszerűsítő fórum kerül
megrendezésre.
Berecz Zsolt Gábor ismertette az Egyetemi Hallgatói Képviselet által szervezett tudásfelmérő teszt
eredményeit, és az ehhez kapcsolódó jutalmazást.
Vidák Miklós megkérte a Hallgatói Képviseletet, hogy az elnökséggel folytatott személyes
megbeszélések időpontjaival kapcsolatban igazoljanak vissza.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy csütörtökön 18:00 órai kezdettel Belső Oktatási Bizottságot fog
tartani.
Szabó Ádám megkérte a Hallgatói Képviselet tanszéki felelőseit, hogy ellenőrizzék a tanszékek által
közzétett zárthelyi ütemezéseket, és gyűjtsék össze azok esetleges hibáit.
Szabó Ádám elmondta, hogy szerdán Szilágyi Attilával elkészítik az Oktatás Hallgatói
Véleményezésének kiértékelését.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a következő Kari Oktatási Bizottságon a tervezői szakirányon
teljesítendő kötelezően választható tárgyak vizsgálata lesz a fő napirendi pont.

Nagy László tájékoztatott az Erasmus+ pályázat helyzetéről és elmondta, hogy folyamatosan
érkeznek a hallgatói kérdések. Ehhez kapcsolódóan elmondta továbbá, hogy a kapcsolódó Rektori
Utasítás még nem került kiadásra, amely a 20-ai leadási határidő fényében aggodalmakra ad okot.
Nagy László elmondta, hogy a holnapi nap folyamán kerül megtartásra a kari Erasmus+ pályázattal
kapcsolatos tájékoztató fórum.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet 2014. évi költségvetés tervezete leadásra
került.
Vidák Miklós ismertette a Hallgatói Képviselet február 21-23. között megtartott szakmai
kirándulásának gazdasági beszámolóját. Az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 9 igen, 0 nem és 1
tartózkodás mellett elfogadta.
Farkas Péter beszámolt az öntevékeny körök gazdasági helyzetéről.
Farkas Péter ismertette a Balekkeresztelő Szakestély gazdasági elszámolását. Ezt követően az
előterjesztést a Hallgatói Képviselet 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Farkas Péter ismerttete a Szalagtűző Szakestély gazdasági elszámolását. Ezt követően az
előterjesztést a Hallgatói Képviselet 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Farkas Péter ismertette az Inventorok Öntevékeny hallgatói csoport előlegezési kérését, amely a
2014. évi szakestély korsók megrendeléséhez szükséges. Ennek összege 58 295 Ft. Az előterjesztést
a Hallgatói Képviselet 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Farkas Péter tájékoztatott, hogy a Szitakör és a Főzőkör öntevékeny hallgatói csoportoknak a
2013/14 őszi félévben nem volt gazdasági tevékenységük.
Farkas Péter elmondta, hogy a Bercsényi Kondi kör Öntevékeny hallgatói csoportnak a 2013/14
őszi félévben 51 816 Ft bevétele keletkezett.
Farkas Péter tájékoztaott, hogy a B3 öntevékeny hallgatói csoport 2013/14 őszi féléves gazdasági
beszámolóját a jövő hétre várja.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a Kollégiumi internet üzemeltetési szerződés időszakos
elszámolása megérkezett, amely alapján az ütemezésnek megfelelően haladnak a bevételek és a
kiadások is. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a részletes táblázatot elkéri Natkó Mártontól.
Berecz Zsolt Gábor megkérte Nagy Lászlót, hogy nézzen utána a Bercsényi Számítástechnikai Kör
által, a Bercsényi 28-30 Kollégiumba tervezett vezeték nélküli csatlakozási pontokkal kapcsolatos
ütemezésnek.

Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a hétvége során Farkas Péter és Vajda Zoltán segítségével
elkészítették az Egyetemi Hallgatói Képviselet által kért adatszolgáltatást a rendszeres szociális
ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatban.
Jázsberényi Tünde tájékoztatott, hogy a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos információkról
értesítette a hallgatókat.
Jászberényi Tünde tájékoztatott a tanulmányi ösztöndíj alapjául szolgáló adatokkal kapcsolatos
problémákról. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy 7 hallgató adatait hibásan küldte meg a
Központi Tanulmányi Hivatal, amelyekből 3 hallgató jogosult tanulmányi ösztöndíjra. Ezen
hallgatók ösztöndíj korrekciója a második kifizetési időponttal korrigálva lesznek. Elmondta
továbbá, hogy 2 hallgatónak hibás jegyet írtak be a Tanszékek. Számukra az utolsó kifizetési
időponttal érkezik meg az ösztöndíj korrekció.
Jázsberényi Tünde elmondta, hogy a normatíva költségvetés elkészült és el lett juttatva az Egyetemi
Hallgatói Képviselethez.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy a héten Belső Juttatási Bizottság megtartására kerül sor,
amelynek témái a Kollégiumi és Szociális Bizottság jutalmazás tervezete és a Kollégiumi és
Szociális Bizottság ügyrendje lesz.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a Kari BME ösztöndíj pályázat előkészítése folyamatban van.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat eredményével
kapcsolatos fellebbezésekről tájékoztatja a hallgatókat.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy amennyiben szükséges, tájékoztatja a tanszékvezetőket a
tanulmányi ösztöndíj osztási elveiről.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy szerdán 10:00 órai kezdettel Kollégiumi Bizottságot tart, ahol az
idei félév kollégiumi beruházásairól lesz szó.
Berecz Zsolt Gábor megkérte Hernády Gergelyt, hogy amennyiben a Kollégiumi Bizottság szeretne
hallgatói pályázatot kiírni, azt lehetőleg minél hamarabb készítse elő.
Vajda Zoltán ismertette a Bercsényi 28-30 Kollégium zöldudvarának bútorozási koncepcióját.
Nagy László ismertette a Bercsényi 28-30 Kollégium alagsori helyiségeire vonatkozó hallgatói
pályázat irányelveit.
Közéleti beszámoló

Takács Ákos tájékoztatott, hogy a múlt hét folyamán Ganz Dolphin lemondott a 2014. évi Építész
Napok rendezvény főszervezői posztjáról. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy mivel a főszervezői
posztra csak 1 darab pályázat érkezett, ezért a továbbiakban a főszervezői feladatokat a Hallgatói
Képviseletből Somhegyi Balázs fogja ellátni.
Somhegyi Balázs ismertette a 2014. évi Építész Napok rendezvény programjait és költségvetési
irányelveit. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy az esemény szakmai programjainak véglegesítése
még folyamatban van.
Takács Ákos elmondta, hogy az EFOTT Kft. is megjelenik a rendezvényen.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy egyeztetett Orbán Balázzsal a BME Together rendezvénnyel
kapcsolatban. Ehhez kapcsolódóan ismertette a programot.
Hernády Gergely felhívta Takács Ákos figyelmét arra, hogy az Építész Napok során a kollégiumi
helyszínek foglalásánál ügyeljenek arra, hogy az összes szükséges terület lefoglalásra kerüljön.
Takács Ákos elmondta, hogy az X1,2 és a Sportnap események szervezése és előkészítése
folyamatban van.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy idén is megrendezésre kerül az Évzáró Piknik.
Szabó Ádám elmondta, hogy a múlt héten X1,2 szervezői gyűlés volt.
Senior beszámoló
Takács Ákos ismertette a Senior Kör pályázat hirdetményét. Ezt a Hallgatói Képviselet 8 igen, 1
nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Takács Ákos elmondta, hogy a március 6-án 19:00-kor Senior kör gyűlés lesz.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy március 6-án 20:00-kor Senior kör tájékoztatót fog tartani.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy március 10-én Utánpótlás Bizottság lesz.
Öntevékeny köri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy a héten Balázs Anna nem elérhető, ezért ő fogja a felmerülő
öntevékeny köri feladatokat ellátni.
Farkas Péter ismertette a múlt héten pénteken tartott Belső Gazdasági Bizottság javaslatát az
Öntevékeny köri pályázat 1. körös eredményére vonatkozóan. Ezt követően a Hallgatói Képviselet
az előterjesztést 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Farkas Péter elmondta, hogy a pályázat 1. körös eredményei kiküldésre kerülnek, és a pályázat 2.
körös szakaszához tartozó adatlapok és feltöltési felület is elérhető lesz a holnapi nap folyamán.

Vajda Zoltán javasolta, hogy azoknál az öntevékeny köröknél akiknek a tevékenységéhez
elengedhetetlen az internet hozzáférés, azoknak legyen lehetőségük egy előre meghatározott
időszakban ingyenesen használni a Bercsényi 28-30 Kollégium internetes hálózatát. Ehhez
kapcsolódóan elmondta, hogy előkészít egy szabályozást.
Gólyatanács beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a múlt héten tartott Gólyatanács gyűlésen Hernády Gergely tartott
előadást a kollégiumi ügyekkel kapcsolatban. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a héten ő fog
előadást tartani az oktatási területről.
PR és IT beszámoló
Nagy László elmondta, hogy az irodai mobil munkaállomáshoz megérkezett az új akkumulátor,
továbbá elmondta, hogy az asztali munkaállomások RAM bővítéséhez szükséges eszközök meg
lettek rendelve.
Nagy László tájékoztatott, hogy az irodai munkaállomásokon frissítette a szükséges szoftvereket.
Nagy László elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet kiadványához tartozó anyagok fokozatosan
érkeznek be.
Sport beszámoló
Lótos Tamás elmondta, hogy a héten kerül megtartásra a Műegyetemi Jegesest kiértékelése.
Lótos Tamás elmondta, hogy a héten Építész Sport Bizottság ülést tart
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Eredmény
9 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

10 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

10 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

10 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

29/2014.

Senior kör felvételi hirdetmény

8 igen

1 nem

1 tartózkodás

elfogadva

30/2014.

Öntevékeny köri pályázat 2013/14 tavaszi
félév – 1. Körös eredmény

10 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

