Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2014. június 16-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Dávida Eszter, Daku Dávid, Hernády Gergely,
Jászberényi Tünde, Lótos Tamás, Nagy László, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vajda Zoltán, Vidák
Miklós
Hiányzik - kimentéssel: Farkas Péter, Heincz Dániel, Józsa Katalin, Somhegyi Balázs,
Vendég: Jakus Máté (Bercsényi Gödör Klub öntevékeny kör), Pataki Bálint (Bercsényi Gödör Klub
öntevékeny kör)
Napirend előtt
Pataki Bálint és Jakus Máté ismertették a Bercsényi Gödör Klub féléves gazdasági beszámolóját.
Pataki Bálint tájékoztatott, hogy az idei félévben 6 rendezvény került megtartásra. Ehhez
kapcsolódóan elmondta, hogy a kevesebb nyitás ellenére arányaiban megfelelőnek tartja a félév
gazdasági egyenlegét.
Berecz Zsolt Gábor előterjesztette szavazásra a Bercsényi Gödör Klub 2013/14 tavaszi félévi
gazdasági beszámolóját. Ezt követően a beszámolót a Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett elfogadta.
Jakus Máté (Bercsényi Gödör Klub öntevékeny kör) és Pataki Bálint (Bercsényi Gödör Klub
öntevékeny kör) távoztak.
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor beszámolt a múlt héten lezajlott fegyelmi eljáráson történtekről.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a múlt hét során a KTB elbírálta a beérkezett hallgatói
kérvényeket.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a kari honlapra felkerült a 2014/15 őszi félévre vonatkozó
munkarend, amelyben szerepel a meghatározott tanulmányi eredményt elérő hallgatókat érintő
előrehozott tárgyfelvétel rendje is.

Berecz Zsolt Gábor kérte a képviselet tagjait, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet által
szervezett táborral kapcsolatos kérdőívet töltsék ki.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy az aktuális időszakról szóló munkabeszámolók feltöltésének
határideje június 20.
EHK beszámoló
Daku Dávid tájékoztatott, hogy Jóvér Vivien (ÉMK KHT) lett az Egyetemi Hallgatói Képviselet PR
és kommunikációs referense.
Daku Dávid elmondta, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálata véget ért.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer fejlesztései folyamatban
vannak.
Daku Dávid elmondta, hogy a Diákközpont új esélyegyenlőségi koordinátora Somogyi József lett.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy a KTH új tájékoztatási rendszert fog kialakítani a Neptun
rendszerben, amely figyelmezteti a hallgatókat az adott tárgyból felvett vizsgaalkalmaik számára.
Dávida Eszter elmondta, hogy a Felsőoktatási Információs Rendszer nyilvántartásában szereplő
adatokkal kapcsolatos hallgatói visszajelzéseket a KTH kezeli.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső Oktatási Bizottságán megvitatott
TVSZ módosítási javaslatokkal kapcsolatos fejleményekről.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy a jövő héten szerdán (06.25.) kezdődik az előzetes tárgyfelvételi
időszak.
Józsa Katalin elmondta, hogy a 2014/15 őszi félév zárthelyi ütemtervével kapcsolatos egyeztetések
folyamatban vannak.
Szabó Ádám elmondta, hogy a tervezési tárgyakkal kapcsolatos leterheltséget vizsgáló kérdőív
véglegesítése zajlik.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy Szipka Károly (EHK) eljuttatta hozzá az oktatási szabályzatokat
tartalmazó kisokost, amely a hallgatók számára is elérhető lesz.
Szabó Ádám elmondta, hogy a 6 sikertelen vizsgaalkalomra vonatkozó elbocsájtási szabályzat
alapján nagyságrendileg 70 embert kényszerült elbocsájtani az Egyetem.
Nagy László beszámolt a Jegyzetpályázat bírálásának eredményéről. Ehhez kapcsolódóan elmondta,
hogy 4 szempont alapján kerültek értékelésre a leadott pályaművek. Továbbá javasolta, hogy az
ugyanazon tárgyra készült jegyzetek rangsorolásánál az 1. helyezett kapja meg a megítélt összeg

100%-át, a 2. helyezett a megítélt összeg 60%-át, és amennyiben az első helyezett nem tudja
teljesíteni a pályázatban foglalt feltételeket, úgy a 2. helyezett számára is felajánlásra kerüljön a
megítélt összeg 100%-a. A 3. helyezést elérő pályaművek ne részesüljenek díjazásban.
Ezt követően a Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a
pályázaton résztvevő hallgatók díjazását.
Nagy László javasolta továbbá, hogy a jövőben a Jegyzetpályázat során csak géppel írott
pályázatokat fogadjon el a bíráló bizottság. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy bizonyos anyagok
értékelésénél ajánlatos lenne az adott területet átfogóbban ismerő oktatók bevonása.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós beszámolt a múlt héten tartott szponzori akciócsoport tevékenységéről.
Vidák Miklós ismertette a Ballagás gazdasági beszámolóját. Ezt követően az előterjesztést a
Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Szabó Ádám és Hernády Gergely ismertették a Senior Kör továbbképző hétvégéjének költségvetés
tervezetét. Ezt követően az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadta.
Juttatás-terítési beszámoló
Jászberényi Tünde beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet által tartott Külső Szociális
Bizottságon történtekről. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy az új Egységes Szociális Rendszer
első tesztverziója várhatóan július 18-án kerül próbaüzembe.
Jászberényi Tünde tájékoztatott Varga Éva Árnikával (VIK HK) folytatott megbeszéléséről, amely
során a teljesítmény-index alapú tanulmányi ösztöndíj osztási elvekről volt szó.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely beszámolt a beérkezett kollégiumi mentori pályázatokról.
Hernády Gergely elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet és a Kollégium Osztály által
kiküldésre került kollégiumi szolgáltatásokat érintő kérdőív kari kitöltöttségi adatai nagyon jók.
Hernády Gergely ismertette a Bercsényi 28-30 Kollégium alagsori helyiségében tervezett klímára
érkezett árajánlatot (431 000 Ft). Ezt követően a beszerzést a Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 nem
és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Vajda Zoltán ismertette a Bercsényi 28-30 Kollégium második emeleti lépcsőfordulójába tervezett
áramvételi pontok kialakításának költségvetését (28 405 Ft). Ezt követően az előterjesztést a
Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a nyári időszakban a Bercsényi 28-30 Kollégiumban kerülnek
elhelyezésre a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar kollégiumot igénylő hallgatói.
Közéleti beszámoló
Takács Ákos ismertette a BMK öntevékeny kör évzáró piknikjének programját.
Berecz Zsolt Gábor felkérte Nagy Lászlót a 2014-es Gólyabál szervezésére. Ezt követően az
előterjesztést a Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Öntevékeny köri beszámoló
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a héten kedden (06.17.) öntevékeny köri gyűlést tart.
Balázs Anna beszámolt a BMK öntevékeny kör vezetőjével, Albert Annával folytatott
beszélgetéséről.
PR és IT beszámoló
Nagy László beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet által tartott Külső Pályázati Bizottságon
történtekről.
Nagy László tájékoztatott a Kari Papír Gólyaszámának szerkesztési feladatairól.
Egyéb
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a kari MISZ Iskolaszövetkezet kapcsolattartója Takács Gyula
lett.
A következő rendes ülés ideje: 2014. június 24. (kedd) 17:00, helye: BME K. épület III. em. 23.
Budapest, 2014. június 16.
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