Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2014. június 2-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Farkas Péter, Hernády Gergely,
Jászberényi Tünde, Lótos Tamás, Nagy László, Somhegyi Balázs, Szabó Ádám, Takács Ákos,
Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Hiányzik - kimentéssel: Dávida Eszter, Heincz Dániel, Józsa Katalin
Vendég: Kocsis Dorottya
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a kari docensi kinevezés kiegészítő feltételeit tartalmazó
szabályzatot a Kari Tanács szerdai ülésén elfogadásra került.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy szerdán ünnepi Kari Tanács lesz.
Berecz Zsolt Gábor ismertette a Hallgatói Képviselet jutalmazásának meghatározására kialakított új
beszámoltatási rendszert.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy jövő héten hétfőn (2014.06.09.) Rendkívüli Hallgatói
Képviseleti ülés tartására kerül sor a Bercsényi 28-30 Kollégiumban, 19:00-kor.
EHK beszámoló
Daku Dávid beszámolt a Hallgatói Külügyi Testület tagszervezeti vezetőivel történt
megbeszélésekről.
Daku Dávid beszámolt az EHK ülésen történtekről.
Daku Dávid tájékoztatott a hétfői Szenátusi ülésen történtekről.
Daku Dávid beszámolt a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. sz. mellékletében történt
módosulásokról.
Daku Dávid elmondta, hogy az EHK elfogadta a 2014 nyári kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos
kiírást.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az EHK elfogadta a kollégiumi férőhelyek 2014/15 őszi félévre
vonatkozó karok közti felosztási javaslatát.

Daku Dávid elmondta, hogy a kollégiumi vezetőmentori pályázatok kritériumai módosultak és
ehhez kapcsolódóan tájékoztatott, hogy a vezetőmentori kinevezés fél évre szól.
Daku Dávid elmondta, hogy az EHK elfogadta a Hallgatói Külügyi Testület költségvetését.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy kiküldésre került az EHK és a GMF Kollégiumok Osztály által
készített kollégiumi elégedettséget vizsgáló kérdőív.
Daku Dávid elmondta, hogy a Köztársasági Ösztöndíj kihirdetésre került.
Daku Dávid tájékoztatott múlt héten szombaton megtartott ünnepi Szenátuson történtekről.

Oktatási beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatott az EHK által tartott Külső Oktatási Bizottságon történtekről, amelynek
keretében tesztelték az Oktatás Monitoring Rendszert.
Szabó Ádám beszámolt a mai Belső Oktatási Bizottságon történtekről, ahol a 2014/15 őszi félév
zárthelyi ütemtervének előkészítéséről volt szó.
Szabó Ádám tájékoztatott a kontakt órák számának felülvizsgálatával kapcsolatos teendőkről.
Szabó Ádám ismertette a tervezési tárgyak hallgatói terhelését vizsgáló kérdőívvel kapcsolatos
fejleményekről.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós elmondta, hogy a múlt héten Belső Gazdasági Bizottság volt.
Vidák Miklós ismertette a Belső Gazdasági Bizottság előterjesztését, amely alapján a 2014-es
Gólyatábor árának emelését javasolja az előzetes költségek figyelembevételével. Ehhez
kapcsolódóan javasolta, hogy a Gólyatábor árát 19 900 Ft-ban határozza meg a testület. Ezt
követően a Hallgató Képviselet az előterjesztést 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
elfogadta.
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a Belső Gazdasági Bizottság feladatul tűzte ki a Gólyatábor
szponzorációjának feladatát.
Vidák Miklós elmondta, hogy a Kari Tábor gazdasági szekciójának elkészítésével kapcsolatosan
megbeszélésre kerül sor a holnapi nap folyamán.
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a HK költségvetésének módosítási határideje a vizsgaidőszak
vége.
Vidák Miklós elmondta, hogy a Ballagás és az Évzáró Piknik gazdasági beszámolója a jövő héten
elkészül.

Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde beszámolt az EHK által tartott Külső Szociális Bizottságon történtekről. Ehhez
kapcsolódóan tájékoztatott, az Egységes Szociális Rendszer fejlesztésének helyzetéről.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a holnapi nap folyamán ismételten Külső Szociális Bizottság
lesz.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy a holnapi nap folyamán Varga Éva Árnikával folytat
megbeszélést a teljesítmény index alapú tanulmányi ösztöndíj osztással kapcsolatban.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy a mai nap folyamán volt kollégiumi bejárás a Bercsényi 28-30
Kollégiumban és a Wigner Jenő Kollégiumban.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a múlt héten Kollégiumi Bizottságot tartott.
Hernády Gergely elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium 18-as raktárhelyiségének felújítási
követelményei pontosításra kerültek.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a 2014 nyári kollégiumi elhelyezését tartalmazó információkat
elérhetővé tette a Hallgatói Képviselet információs csatornáin.
Hernády Gergely kifejezte problémáját az Évzáró Pikniken használt eszközök elhelyezésével
kapcsolatban és kérte a felelős személyeket a probléma mielőbbi megoldására.
Közéleti beszámoló
Takács Ákos beszámolt az Évzáró Pikniken történtekről.
Senior-kör beszámoló
Takács ákos tájékoztatott, hogy a héten csütörtökön Senior Kör gyűlés lesz.
Öntevékeny köri beszámoló
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a depo.bercsenyi.bme.hu oldal bejelentkezési felülete a
vizsgaidőszak végén teljesen átáll a címtársa beléptetésre. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a
nagy látogatószámra való tekintettel döntöttek ezen időpont mellett.
Balázs Anna elmondta, hogy csütörtök éjfél a Közösségi Ösztöndíj pályázatok benyújtási határideje.
Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a pályázatok bírálására várhatóan a hétvégén kerül sor.

Balázs Anna tájékoztatott, hogy a mai nap folyamán találkozott a könyvtár működésére jelentkezett
hallgatókkal.
PR és IT beszámoló
Nagy László elmondta, hogy a jegyzetpályázat során 31 pályamű került leadásra. Ehhez
kapcsolódóan elmondta, hogy a pályázatok bírálása két körben fog történni a leadott pályázatok
száma miatt.
Nagy László tájékoztatott a Kari Papír gólyaszámának helyzetéről.
Egyéb
Somhegyi Balázs elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban található sörpadok felújítása a
vizsgaidőszakban fog történni.
Vajda Zoltán tájékoztatott, hogy az előtanulmányi rend vizualizációjára alkalmas elektronikus
felület elkészült.
A következő rendes ülés ideje: 2014. június 9. (hétfő) 19:00, helye: BME Bercsényi 28-30
Kollégium.
Budapest, 2014. június 2.
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A 2014/15 őszi félévben felvételt nyert
hallgatók számára szervezett Gólyatábor
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