Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2014. szeptember 15-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, Daku Dávid (késett: 16p), Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,
Jászberényi Tünde, Lótos Tamás, Nagy László, Somhegyi Balázs, Szabó Ádám, Takács Ákos
(késett: 14p), Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Hiányzik - kimentéssel: Berecz Zsolt Gábor, Dávida Eszter, Józsa Katalin
Vendég: Benedeczki Éva, Marton Dániel (késett: 14p), Tarnóczi Eszter, Volkov Alexandra, Kálna
Dávid (késett: 54p)
Elnöki beszámoló
Farkas Péter tájékoztatott, hogy szükséges a 2014. évi őszi Nyílt Nap lebonyolításához kari
kapcsolattartót megválasztani. A feladatra Benedeczki Éva jelentkezett. Ezt követően a jelölést a
Hallgatói Képviselet 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Farkas Péter elmondta, hogy Tempfli Szilárd donktorandusz képviselő vagyonnyilatkozatát átveheti
a HK irodában.
Farkas Péter elmondta, hogy a héten Dékáni Tanács lesz.
Farkas Péter tájékoztatott, hogy szerdai napon az oktatási szünet ellenére megtartásra kerül az
ügyelet.
EHK beszámoló
Daku Dávid tájékoztatott a MIR rendszerrel kapcsolatos beszámolóról.
Daku Dávid elmondta, hogy várhatóan november 7-én kerül megrendezésre a HÖOK őszi
vezetőképzője.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Hallgatói Külügyi Testület vezetői poziciójára az EHK Szepesi
Zsófiát választotta meg.
Daku Dávid ismertette az EHK-ben történt személyi változásokat, amely során elmondta, hogy a
Külügy és Erasmus felelősi posztot Ónódi Áron, az Informatikai ügyek felelőse posztot Szabó

Tamás és az Educatio és Nyílt nap, valamint PR felelősi posztot Jóvér Vivien látja el a
továbbiakban.
Daku Dávid tájékoztatott, a KTH hallgatói átsorolásaival kapcsolatban.
Daku Dávid beszámolt a vezetői értekezleten történtekről.
Daku Dávid elmondta, hogy két hét múlva csütörtöki határidővel kérte be az EHK a Neptun
üzenetek tartalmára vonatkozó javaslatokat a KHK-któl.
Oktatási beszámoló
Heincz Dániel elmondta, hogy az OHV kérdőív kitöltési határidejével kapcsolatban tájékoztatta a
hallgatókat a HK információs csatornáin.
Heincz Dániel beszámolt az Utólagos tárgyfelvétel kérelem leadási határidejével kapcsolatos
problémákról.
Heincz Dániel beszámolt a múlt héten tartott KTB-n történtekről.
Heincz Dániel tájékoztatott az EHK által szervezett Külső Oktatási Bizottságon történtekről,
amellyel kapcsolatban elmondta, hogy a TVSZ módosítással kapcsolatos teendők kari
priorizálásáról beszéltek. Továbbá ismertette, a pótlások rendjével kapcsolatos módosítási
javaslatokat és az Oktatás Monitoring Rendszerhez tartozó információkat.
Heincz Dániel elmondta, hogy pénteken Belső Oktatási Bizottságot tart, ahol az előtanulmányi rend
módosítási javaslatai kerülnek egyeztetésre.
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy a tárgyakhoz kapcsolódó számonkérések időpontjainak
ellenőrzése folyamatosan zajlik a tanszéki felelősök által.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a nyári táborok gazdasági elszámolása késik, a végső határidő
szeptember 28.
Somhegyi Balázs ismertette a Gólyahét gazdasági beszámolóját. Ezt követően a beszámolót a
Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat során leadott
dokumentumok személyes bemutatása a héten megkezdődött. A mai nap folyamán a 247 darab
leadott pályázatból 39-en jelentek meg a személyes bemutatáson.

Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a héten nem kerül megtartásra a Kollégiumi Bizottság, mivel
Tamási Alexandra (Bercsényi 28-30 Kollégium vezető mentor) nem tud jelen lenni a
megbeszélésen.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a kollégiumi férőhelyek feltöltése folyamatosan zajlik a
várólistákról.
Farkas Péter kérte, hogy a kollégiumi felújítási listák kerüljenek elkészítésre és elküldésre az EHK
felé.
Hernády Gergely elmondta, hogy szerdán az EHK Külső Kollégiumi Bizottságot tart. Elmondta
továbbá, hogy a nyári időszakban szakmai gyakorlat végzése miatt kért kollégiumi férőhelyekért
befizetendő költségekkel kapcsolatban problémák merültek fel, amelyek megoldása folyamatban
van.
Közéleti beszámoló
Takács Ákos tájékoztatott a Szakmai Napok szervezésével kapcsolatos fejleményekről.
Farkas Péter elmondta, hogy a GTK HK idén is tervezi megszervezni a “BME Together”
elnevezésű rendezvényt.
Nagy László tájékoztatott a Gólyabál szervezésével kapcsolatos fejleményekről.
Senior kör beszámoló
Takács Ákos tájékoztatott, hogy a héten csütörtökön lesz Senior Kör gyűlés.
Takács Ákos elmondta, hogy a Gólyatáborral és a Gólyahéttel kapcsolatos visszajelzések gyűjtésére
készített kérdőív elkészült és hirdetése folyamatban van.
Takács Ákos elmondta, hogy egyeztetett Kemes Balázssal az előséves hallgatók Önkéntes napon
való részvételével kapcsolatban és jelezte, hogy amennyiben a jövőben időben informáljuk az
esemény időpontjáról, szívesen beépíti azt a tantárgy programjába.
Öntevékeny köri beszámoló
Balázs Anna elmondta, hogy a hétvégén a Belső Gazdasági Bizottság keretein belül kerülnek
elbírálásra a 2014/15 őszi félév öntevékeny köri pályázatának első körös pályázatai.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy az öntevékeny körök egy részének nem sikerült betartani a
rendezvény ütemtervekre, a felelősségvállalási nyilatkozatokra és a taglisták leadására vonatkozó
időpontot.

Balázs Anna elmondta, hogy a Bercsényi Gödör Klub módosítani szeretné a kollégiumi
területhasználtra vonatkozó engedélyét.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a Bercsényi Bringa Kör módosított kerékpár bérlése a tavaszi
félévvel fog megkezdődni.
Balázs Anna elmondta, hogy csütörtökön 20:00-kor öntevékeny köri gyűlés lesz.
Heincz Dániel kérte, hogy a Makett Kör tagjainak elérhetőségei minél előbb legyenek
megtalálhatóak a Bercsényi 28-30 Kollégium portáján.
PR és IT beszámoló
Somhegyi Balázs tájékoztatott az egyetemi plazma adó versenyről.
Nagy László elmondta, hogy a HK-s laptop a szerdai nap folyamán lesz elszállítva szervízbe.
Heincz Dániel ismertette javaslatát a HK levelezési listáinak felülvizsgálatával kapcsolatban,
továbbá jelezte, hogy erről a témakörről nagyobb körben is szeretne megbeszélést tartani.
Sport beszámoló
Lótos Tamás elmondta, hogy az Építész Sítáborral kapcsolatos információk kiküldésre kerültek a
tavalyi résztvevőknek.
Lótos Tamás tájékoztatott a szerdai egyetemi Sportnappal kapcsolatos információkról.
Egyéb
Somhegyi Balázs tájékoztatott, hogy a Gólyatáborra készített egyenpólókból a hét második felében
ad át két darabot a rendezvényt támogató cégnek.
Benedeczki Éva elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban lévő könyvtár vasárnapra
elkészül.
Farkas Péter elmondta, hogy a HK Tisztújító hétvégéjének szervezője a jövő heti ülésen kerül
kiválasztásra.

A következő rendes ülés ideje: 2014. szeptember 22. (hétfő) 19:00, helye: BME K. épület III. em.
23.
Budapest, 2014. szeptember 15.
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Eredmény

105/2014.

Nyílt Nap kapcsolattartó személy jelölt:
Benedeczki Éva

9 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

106/2014.

Gólyahét gazdasági beszámolója

11 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

