Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2014. október 13-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid (korábban távozott), Dávida Eszter,
Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely, Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Nagy László,
Somhegyi Balázs, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Vendég: Benedeczki Éva, Kristály Márton
Hiányzott (kimentéssel): Berecz Zsolt Gábor, Lótos Tamás
Elnöki beszámoló
Farkas Péter beszámolt a múlt héten kedden tartott elnöki értekezleten történtekről.
Farkas Péter tájékoztatott a múlt héten tartott Dékáni Tanácson történtekről.
Vidák Miklós elmondta, hogy a következő HK ülés időpontja vasárnap (október 19.) 18:00 óra,
helyszíne a Bercsényi 28-30 Kollégium nagytársalgója.
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a hallgatói képviselők munkabeszámolójának elkészítési határideje
péntek éjfél (október 17.).
EHK beszámoló
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a múlt hét során a BME Térítési és Juttatási Szabályzatának
módosítási javaslatinak feldolgozása és előkészítése történt. Ehhez kapcsolódóan beszámolt a
módosítási javaslatokról és elmondta, hogy a szabályzat több területén várhatóak pontosítások.
.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy a hétvégén (október 18.) kerül sor a következő HÖOK
Közgyűlésre.
Dávida Eszter beszámolt a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletében történt személyi
változásokról.
Dávida Eszter tájékoztatott a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviseletében
történt személyi változásokról.
Jakus Máté és Pataki Bálint megérkezett.

Bercsényi Gödör Klub gazdasági beszámoló
Jakus Máté és Pataki Bálint ismertette a Bercsényi Gödör Klub 3. negyedéves tevékenységét és a
megtartásra került rendezvények lebonyolításával kapcsolatos információkat.
Jakus Máté beszámolt a klub új üzletvezetőjével kapcsolatos személyes tapasztalatokról.
Ezt követően Jakus Máté ismertette a Bercsényi Gödör Klub 3. negyedéves gazdasági beszámolóját.
Az előterjesztést követően a beszámolót a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadta.
Jakus Máté tájékoztatott, hogy a Bercsényi Gödör Klub dolgozóinak bérezésére vonatkozó
munkabér kikerült a MISZ Iskolaszövetkezet bértáblázatából. Ezt követően javasolta, hogy az új
munkabér összege a MISZ iskolaszövetkezet új bértáblázatában szereplő összeg, azaz nettó 750 Ft/
óra legyen. A javaslatot a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
elfogadta.

Jakus Máté és Pataki Bálint távozott.
HK ZH került megírásra.

Daku Dávid távozott.
Oktatási beszámoló
Heincz Dániel beszámolt a múlt héten tartott Belső Oktatási Bizotságon történtekről. Ehhez
kapcsolódóan elmondta, hogy a kari oktatási ügyek és a zárthelyi ütemterv vizsgálata volt
napirenden.
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy idén várhatóan nem kerül kiírásra jegyzetpályázat, mivel a
tantárgyak nagy része lefedésre került az elmúlt két félév pályázatai során beérkezett anyagokból.
Heincz Dániel elmondta, hogy szerdán az EHK által tartott Külső Oktatási Bizottság lesz.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy KTB által bírálandó kérvények egy része a TVSZ-ben és a TÜRben meghatározott hatáirdőkön túl került elküldésre. Ehhez kapcsolódóan kérte, hogy a problémákat
jelezzék az oktatási dékánhelyettes felé.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a Senior Kör tavaszi továbbképző hétvégéjének gazdasági
beszámolója a jövő hétre készül el.

Vidák Miklós elmondta, hogy a héten tervez Belső Gazdasági Bizottságot tartani.
Somhegyi Balázs ismertette a Hallgatói Képviselet Tisztújító hétvégéjének programját és
költségvetését. Ezt követően az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett elfogadta.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos
fellebbezések feldolgozását az EHK folytatja.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a rendszeres szociális ösztöndíjjal kapcsolatos minisztériumi
adatszolgáltatás elkészült.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy a kifizetési táblázatok frissítésre kerültek.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy Kari BME ösztöndíj kiírásra került.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy amennyiben a hallgatók igazolást kérnek a rendszeres
szociális ösztöndíj pályázaton való részvételről, azt az EHK irodában tudják megtenni,
munkanapokon 9:00 - 17:00 között.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy Bercsényi 28-30 Kollégium földszinti hallgatói helyiségeinek
ajtó táblái megérkeztek.
Hernády Gergely elmondta, hogy a szabad kollégiumi férőhelyek feltöltése megtörtént.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a holnapi nap folyamán Vajda Zoltánnal megbeszélésen
vesznek részt Ottó Tivadarral (VIK Kollégiumi Hallgatói Bizottság elnöke) és Kiss Viktorral
(Kollégiumi Felvételi Bizottság vezetője), ahol a Schönherz Zoltán Kollégiumban lakó építész
hallgatók helyzetéről lesz szó.
Közéleti beszámoló
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy a Szakmai Napok rendezvény a mai nappal elkezdődöt. Ehhez
kapcsolódóan ismertette a részvételi és jelentkezési adatokat.
Nagy László beszámolt a Gólyabállal kapcsolatos szervezési feladatokról és azok helyzetéről.
Somhegyi Balázs tájékoztatott a "BME Together" rendezvény szervezésével kapcsolatos
megbeszélésen történtekről.
Öntevékeny köri beszámoló

Balázs Anna ismertette a héten megrendezésre kerülő öntevékeny köri rendezvényekkel kapcsolatos
infromációkat.
Balázs Anna elmondta, hogy a héten csütörtökön 20:00 órai kezdettel Öntevékeny köri gyűlés lesz.
Balázs Anna tájékoztatott az EHK által kiírt Sportszer és Sportpálya pályázatokkal kapcsolatos kari
információkról.
Vajda Zoltán tájékoztatott Jámbori Attilával történt megbeszéléséről.
Vajda Zoltán beszámolt az Építész Szakkollégiummal történt megbeszéléséről.
Senior Kör beszámoló
Takács Ákos elmondta, hogy a héten nem lesz Senior Kör gyűlés.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy a pénteki Balekkeresztelő Szakestélyen való részvétel minden
Senior Kör tag számára ajánlott.
PR és IT beszámoló
Nagy László elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet laptopjának alaplapja zárlatos lett. A javítása - a
vonatkozó költségvonzat és az eszköz jelenlegi értéke miatt - nem javasolt.
Nagy László tájékoztatott, hogy a Jegyzetpályázat anyagainak sablonja és a formázandó
dokumentumok elérhetőek a Hallgatói Képviselet számára. Ehhez kapcsolódóan megkérte a
hallgatói képviselőket a dokumentumok formázásának segítésére.
Gólyatanács beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a Gólyatanácsba 57 fő jelentkezett.
Egyéb
Benedeczki Éva beszámolt a Bercsényi 28-30 Kollégiumban lévő könyvtár kialakításáról.
Farkas Péter tájékoztatott, hogy lezárult a Doktorandusz Önkormányzat Tisztújítása, ahol az
Építészmérnöki Karon és a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon leadott szavazatok száma
nem érte el az érvényességi küszöböt.
Farkas Péter elmondta, hogy az EHK teljesítmény alapó jutalmazásában második helyen áll az
Éptész HK.
A következő rendes ülés ideje: 2014. október 19. (vasárnap) 18:00, helye: BME Bercsényi 28-30
Kollégium, Nagytársalgó.
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