Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2014. április 28-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor (késett kimentéssel), Daku Dávid (8p), Dávida Eszter
(8p) Farkas Péter (késett kimentéssel), Hernády Gergely, Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Lótos
Tamás (5p), Nagy László, Somhegyi Balázs, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vidák Miklós
Hiányzik - kimentéssel: Vajda Zoltán, Heincz Dániel
Elnöki beszámoló
Vidák Miklós beszámolt a heti Dékáni Tanácsról, melyen első sorban a docensi kinevezések
lehetséges feltételeinek megvitatása volt napirenden.
Vidák Miklós emlékeztette a Kari Tanács tagjait, hogy május 6-án 14 órától ülés lesz.
EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy a Diákközpont átalakításáról bizottságot tartottak az elmúlt héten, és
ennek eredményeként az Egyetemi Hallgatói Képviselet elfogadta az új igazgatóhelyettesi
kinevezéseket.
Daku Dávid beszámolt a Szenátuson történtekről, melyen többek között egyetemi díjak odaítélését
fogadták el.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az EHK új Szenátusi delegáltja Dudás Ferenc lett.
Daku Dávid elmondta, hogy a jövőben az EHK-ban PR referensi poszt lesz létrehozva.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy tájékoztatva lettek a hallgatók a HK információs csatornáin keresztül a
vizsgaidőszakot érintő kérdésekben.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy a vizsgarend véglegesítése még nem zárult le.
Józsa Katalin beszámolt a kari Tudományos Diákköri Konferenciát érintő kérdésekben tartott
egyeztetéséről a kari TDK felelőssel.

Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós tájékoztatott a mai nap folyamán tartott Kari Gadasági Bizottság üléséről, melyen a
kari költségvetési szabályzat és az ehhez tartozó főtábla megvitatása volt a téma.
Vidák Miklós kérte Balázs Annát, hogy az öntevékeny körök maradéktalanul hozzák be az
eszközpályázati pénzek elköltését igazoló számlákat a jövő hét folyamán.
Vidák Miklós és Lótos Tamás ismertette a Kari Sportnap gazdasági beszámolóját, melyet a Hallgatói
Képviselet 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde beszámolt a Külső Szociális Bizottságban végzett munkájáról.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a kifizetési listák időben feltöltésre kerültek.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatta a HK-t a múlt heti Kollégiumi Bizottságon érintett témákról.
Hernády Gergely beszámolt a Külső Kollégiumi Bizottságon történtekről. Elmondta, hogy szó volt
a kari férőhelyszétosztás szabályainak módjáról, a kollégiumok nyári időszakának ütemezéséről
valamint a kollégiumi díjak változásáról.
Közéleti beszámoló
Takács Ákos beszámolt aRendezvény Bizottság múlt heti üléséről, melyen a Rendezvény Csoport
jövőjét vitatták meg.
Takács Ákos tájékoztatta a HK-t a ballagás szervezéséről, elmondta, hogy a rendezvény előzetes
költségvetését összeállította.
Takács Ákos elmondta, hogy a Sportnap kiértékelése megtörtént.
Daku Dávid beszámolt a Kari Majális programtervezetéről és költségvetéséről.
Senior beszámoló
Takács Ákos beszámolt aSenior Kör múlt heti üléséről, melyen a tagok sikeresen megírták a próba
tudásszint felmérőt.
Öntevékeny köri beszámoló

Balázs Anna tájékoztatott, hogy az EHK által meghirdetett sportpályázat sikeres leadása érdekében
egyeztetett a kari sportkörökkel.
Balázs Anna elmondta, hogy öntevékeny köri gyűlést tartott, melyen felhívta a körvezetők
figyelmét az eszközpályázaton megítélt összegek költésének határidejére. Továbbá kérte a köröket a
kollégiumi közösségi helyiségek racionálisabb használatára.
Balázs Anna beszámolt a nyári Kari Tábor szervezésének állásáról, és a héten tartott megbeszélés
eredményeiről.
Gólyatanács beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy az utolsó Gólyatanács ülés a feldolgozási hét folyamán kerül
megtartásra, melyen az elnökségi feladtatkörök bemutatása lesz a téma.
PR és IT beszámoló
Nagy László kérte a Hallgatói Képviselet tagjait, hogy a elmúlt hetekben kért szponzori
kiadványhoz szükséges anyagokat küldjék el.
Nagy László beszámolt a Gyenes Tamással folytatott konzultációról a kollégimi internet
továbbfejlesztéséről. Elmondta, hogy hamarosan megkezdődnek az első tesztelések.

Egyebek
Farkas Péter felhívta a figyelmet, hogy a Képviselet ülésein készült jegyzőkönyvek feltöltése késik,
hiányos. Kérte az elmaradások pótlását.
Hernády Gergely elmondta, hogy a héten egyeztetés folyt a Gödör tervpályázat továbbtervezéséről
az illetékes személyekkel.
A következő rendes ülés ideje: 2014. május 5. (hétfő) 18:00, helye: BME K. épület III. em. 23.
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