Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2014. szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz
Dániel, Hernády Gergely, Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Lótos Tamás, Nagy László, Somhegyi
Balázs, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Vendég: Benedeczki Éva, Kálna Dávid, Marton Dániel, Tarnóczi Eszter
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a tisztújító kirándulás időpontja 2014. október 23-26.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy az elsőéves hallgatók 8 darab tankörre lettek felosztva.
Berecz Zsolt Gábor ismertette a Kollégiumok Osztály elektronikus rendezvény bejelentő
rendszerével kapcsolatos problémákat.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a féléves kollégiumi rendezvények listájának leadási határideje
szeptember 10.
EHK beszámoló
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Diákközpont igazgatói pozicióját Engert Attila tölti be.
Daku Dávid beszámolt az EHK alakuló ülésén történtekről és az ehhez kapcsolódó személyi
változásokról.
Daku Dávid beszámolt a vezetői értekezleten történtekről.
Dávida Eszter elmondta, hogy a jövő héten az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső Oktatási
Bizottságot tart.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy kihirdetésre került a 2014/15 őszi félév zárthelyi ütemterve.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy a kötelezően választható tárgyak listája felülvizsgálatra kerül.
Szabó Ádám beszámolt a Kari Tanulmányi Bizottságon történtekről.

Heincz Dániel elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet honlapján szereplő előtanulmányi rendek és
Diplomatervezés tantárgy előkövetelményeit tartalmazó dokumentumok javítása folyamatban van
és előreláthatóan a hét közepe felé kerülnek véglegesítésre és feltöltésre.
Berecz Zsolt Gábor megkérte Szabó Ádámot, hogy a szigorlati időpontokkal kapcsolatosan
tájékoztassa a hallgatókat.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós elmondta, hogy a nyár folyamán lezajlott táborok gazdasági beszámolója várhatóan a
jövő hétre készül el.
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a holnapi nap folyamán kezdi meg a nyári időszak gazdasági
beszámolójának elkészítését.
Vidák Miklós előterjesztette javaslatát a Bercsényi 28-30 Kollégium edzőterem féléves használati
díjaira, amely alapján a 2014/15 őszi félévben az Építészmérnöki Kar hallgatói 0 Ft/félév, a nem
kari vendégek 3048 Ft/félév befizetése mellett használhatják az edzőtermet. Ezt követően az
előterjesztést a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde beszámolt a szociális pályázat bírálói vizsgák eredményeiről.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy az Egységes Szociális Rendszer üzemel és folyamatosan javítják
a hibákat.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok leadási határideje
szeptember 12. 23:59.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy a héten megkezdi a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok
előbírálását és a jövő héten kezdődnek meg a személyes bemutatások.
Jászberényi Tünde ismertette a 2014/15 őszi félév ösztöndíj feltöltési és kifizetési időpontjait.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet, a Kollégiumi és Szociális Bizottság
tagjai, valamint a kollégiumi mentorok által leadásra kerülő rendszeres szociális ösztöndíj
pályázatokat idén is az EHK irodában kell bemutatni.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy a kollégiumi beköltözések lezajlottak és az üres helyek feltöltése
folyamatosan történik a várólistákról.
Hernády Gergely beszámolt a EHK Külső Kollégiumi Bizottságán történtekről.

Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a jövő héten Kollégiumi Bizottság lesz.
Hernády Gergely elmondta, hogy a féléves kollégiumi rendezvények listája összesítés rekerült.
Hernády Gergely ismertette javaslatát a félév ingyenes vendégéjszakáival kapcsolatban, amely
alapján november 20., december 10-11., december 13-14. és december 17-18-i éjszakákat javasolja.
Ezt követően az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
elfogadta.
Közéleti beszámoló
Dávida Eszter beszámolt a Szakmai Napok szervezésével kapcsolatos fejleményekről.
Nagy László beszámolt a Gólyabál szervezésével kapcsolatos fejleményekről.
Somhegyi Balázs beszámolt a Gólyahét rendezvényről. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a
gazdasági beszámoló a következő ülésre elkészül.
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy az elsőéves hallgatók számára szervezett rendezvényekkel
kapcsolatos kérdőív elkészítése folyamatban van.
Nagy László tájékoztatott az Önkéntes Nappal kapcsolatos információkról.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy az Építész Klub öntevékeny kör "Állami döntéshozok"
elnevezésű rendezvénye szeptember 23-án kerül megrendezésre a BME K. épület II. em. 10.
termében.
Öntevékeny köri beszámoló
Balázs Anna elmondta, hogy tájékoztatta az öntevékeny körök vezetőit a félévkezdéssel kapcsolatos
információkról és teendőkről.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a jövő hét során megbeszéléseket folytat az öntevékeny körök
vezetőivel a féléves tervekkel és projektekkel kapcsolatban.
Balázs Anna ismertette a 2014/15 őszi félév Öntevékeny köri pályázatának hirdetményét. Ezt a
Hallgatói Képviselet az előterjesztést 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Balázs Anna elmondta, hogy a Közösségi ösztöndíj pályázat felülvizsgálatával kapcsolatos
bizottsági ülés időpontja a hét második felében lesz.

Sport beszámoló
Lótos Tamás beszámolt a HSB ülésen történtekről.
Lótos Tamás tájékoztatott a Bercsényi 28-30 Kollégium tornatermében a Bercsényi DSK számára
megítélt idősávokról.
Lótos Tamás ismertette az Építész Sítábor szervezésével kapcsolatos információkat.
PR és IT beszámoló
Nagy László ismertette a Kari Papír megjelenésével kapcsolatos változásokat, amely alapján
félévente 2 nagyobb terjedelmű szám kerülne nyomtatásra, azonban elektronikus formában heti
rendszerességgel jelennének meg cikkek.
Nagy László elmondta, hogy a Jegyzet pályázat beérkezett anyagainak kiértékelése folyamatban
van.
Egyéb
Takács Ákos tájékoztatott, hogy a mai nappal lemond közéleti referensi posztjáról, azonban a
Senior-kör vezetését továbbra is vállalja. Ehhez kapcsolódóan Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a
tísztújításig nem tervezi új közéleti referens kinevezését, és a referensi feladatok ellátását a
továbbiakban projekt alapon tervezi megvalósítani.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy a mai nappal lemond az oktatási referensi posztjáról. Ezt követően
Berecz Zsolt Gábor Heincz Dánielt jelölte az oktatási referensi poszt ellátására. Az előterjesztést a
Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás melett elfogadta.
A következő rendes ülés ideje: 2014. szeptember 15. (hétfő) 19:00, helye: BME K. épület III. em.
23.
Budapest, 2014. szeptember 8.
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