Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2014. március 10-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Hernády
Gergely, Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Lótos Tamás, Nagy László, Somhegyi Balázs, Szabó
Ádám, Takács Ákos, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Hiányzik - Kimentéssel: Heincz Dániel
Vendég: Marton Dániel
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy az Utánpótlás bizottság a továbbiakban is kéthetente kerül
megtartásra.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a HK SZMSZ mellékletei kidolgozás alatt állnak. Ehhez
kapcsolódóan tájékoztatott, hogy kéthetente előkészítő bizottság kerül megtartásra.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a költségtérítés csökkentési kérvények elbírálásra kerültek a
KTB által.
EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet a héten tárgyalja a Kari Hallgatói
Képviseletek költségvetését.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a normatíva felosztások átvizsgálására kerül sor.
Dávida Eszter elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet által szervezett továbbképző
hétvége szekció beosztása hamarosan kiküldésre kerül a KHK elnökök részére.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy a múlt héten kiértékelésre került az Oktatás Hallgatói
Véleményezése. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy az adatok ellenőrzése és az oktatók
tájékoztatása folyamatban van.
Szabó Ádám elmondta, hogy a mai napon tartott Belső Oktatási Bizottságon összesítették a félév
fontosabb feladatait.

Nagy László elmondta, hogy az Erasmus+ pályázatokkal kapcsolatos nyelvi követelmények nem
minden esetben egyértelműen megállapíthatók a BME által hirdetett táblázatban. Ennek a
problémának a feloldása folyamatban van.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a héten gazdasági elszámoláson vesz részt.
Nagy László ismertette a Hallgatói Képviselet irodai világításának átalakítására tett javaslatát.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a mai napon volt az első kifizetési időpont.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok eredménye elleni
fellebbezés határideje március 15.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy az adatszolgáltatással kapcsolatban mindent rendben találtak.
Jászberényi Tünde ismertette a Kari BME ösztöndíj pályázat hirdetményét. Ezt követően az
előterjesztést a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Berecz Zsolt Gábor megkérte Jászberényi Tündét egy ütemezés készítésére a tanszéki
demonstrátorok jutalmazásával kapcsolatban.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatott a Bercsényi 28-30 kollégium fejlesztésére az idei évben
rendelkezésre álló keretről. Ennek felhasználására több fejlesztési csoport kerül kialakításra.
Nagy László ismertette a Bercsényi 28-30 Kollégium alagsori helyiségére kiírt hallgatói
tervpályázat irányelveit és hirdetményét. Ezt követően az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 13
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Vajda Zoltán ismertette a Bercsényi 28-30 Kollégium zöldudvarának bútorozásával kapcsolatos
fejleményeket.
Közéleti beszámoló
Takács Ákos tájékoztatott, hogy a „BME Together” elnevezésű rendezvényhez tartozó jegyek a
holnapi nap folyamán érkeznek meg. A jegyek eladása a jövő héten veszi kezdetét.
Takács Ákos elmondta, hogy a Firmaköszöntő Szakestély március 26-án kerül megrendezésre.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy az Építész Sportnap április 17-én kerül megrendezésre.
Takács Ákos elmondta, hogy az Évzáró Piknik előkészítése halad.

Takács Ákos tájékoztatott, hogy az X1,2 elnevezésű rendezvény előkészítő munkálatai késésben
vannak az ütemezéshez képest.
Somhegyi Balázs ismertette az Építész Napok 2014 rendezvény szervezési feladatainak állását.
Ehhez kapcsolódóan tájékoztatott, hogy a költségvetés tervezet a jövő heti ülésen kerül
prezentálásra
Senior beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy szombaton lezárult a Senior Kör jelentkezési felülete.
Takács Ákos elmondta, hogy a héten csütörtökön 18:00-kor kezdődik a Senior Kör gyűlése.
Öntevékeny köri beszámoló
Balázs Anna tájékoztatott, hogy az Öntevékeny köri pályázat első körös eredményei kiküldésre
kerültek.
Balázs Anna elmondta, hogy az Öntevékeny köri pályázat második körével kapcsolatos tájékoztató
anyagok kiküldésre kerültek.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy az Öntevékeny köri pályázat második körének bírálására vasárnap
kerül sor.
Balázs Anna ismertette a Fű Kör hallgatói öntevékeny csoport SZMSZ-ét. Ezt követően az
előterjesztést a Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Balázs Anna ismertette a Fotókör öntevékeny hallgatói csoport SZMSZ-ét.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium alagsori helyiségének rendezése
pénteken lesz, amely során a Főző Kör és a Hallgatói Képviselet eszközeinek rendszerezésére kerül
sor.
Gólyatanács beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a múlt héten tartott Gólyatanács gyűlésen ő tartott előadást az oktatási
ügyekkel kapcsolatban. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a héten Jászberényi Tünde fog
előadást tartani a juttatás-térítési területről.

PR és IT beszámoló
Berecz Zsolt Gábor felkérte Nagy Lászlót a Hallgatói Képviselet PR felelősi posztjára.
Nagy László ismertette elképzeléseit és programját a PR felelősi poszttal kapcsolatban.
Az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Nagy László tájékoztatott, hogy a Hallgatói Képviselet PR kiadványának anyagai folyamatosan
készülnek.
Józsa Katalin elmondta, hogy a Kari Papír márciusi száma nyomdában van.
Sport beszámoló
Lótos Tamás tájékoztatott, hogy szerdán kerül sor a Műegyetemi Jegesest gazdasági elszámolására.
Lótos Tamás ismertette az Építész Sport Bizottság ügyrendjének előzetes anyagait.
Lótos Tamás tájékoztatott az Építész Sport Bizottságon történtekről.
Lótos Tamás elmondta, hogy a mai napon Belső Sport Bizottság került megtartásra
A következő rendes ülés ideje: 2014. március 17. (hétfő) 18:00, helye: BME K. épület III. em. 23.
Budapest, 2014. március 10.
Jegyzőkönyvvezető:

Ülésvezető:

Vajda Zoltán

Berecz Zsolt Gábor
Elnök

Határozatok:
Hat. szám

Előterjesztés

Eredmény

31/2014.

Kari BME ösztöndíj 2013/14 tavaszi félév hirdetmény

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

32/2014.

Bercsényi Gödör Klub hallgatói tervpályázat

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

33/2014.

Fű Kör öntevékeny hallgatói csoport
Szervezeti és Működési Szabályzata

12 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

34/2014.

PR felelősi poszt - Nagy László

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

