Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2014. október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter (késett kimentéssel 7p),
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, Kristály Márton, Marton Dániel, Tarnóczi Eszter
Elnöki beszámoló
Farkas Péter beszámolt az elnöki értekezleten történtekről, ahol a Térítési és Juttatási Szabályzat
módosításairól volt szó.
EHK beszámoló
Daku Dávid beszámolt a Térítési és Juttatási Szabályzat módosításával kapcsolatos tudnivalókról.
Daku Dávid tájékoztatott a KTH átsorolási adatairól.
Daku Dávid beszámolt az EBME ösztöndíjak eredményeiről.
Daku Dávid tájékoztatott a Tüskecsarnokkal kapcsolatos információkról.
Daku Dávid elmondta, hogy a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének
EHK delegáltja, Dudás Ferenc lemondott mandátumáról.
Daku Dávid beszámolt a hétvégén lezajlott HÖOK Tisztújító Közgyűlésén történtekről. Ehhez
kapcsolódóan elmondta, hogy Gulyás Tibor lett a HÖOK elnöke. A BME részéről Tompos Balázs
(KJK) lesz az új elnökség tagja január 1-től.
Balázs Anna tájékoztatott az EHK sportszer és sportpálya bérlés támogatása pályázatokkal
kapcsolatos információkról.
Oktatási beszámoló
Heincz Dániel elmondta, hogy szerdán Belső Oktatási Bizottság volt, ahol a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat módosításait tárgyalták. A bizottság további témái között szerepelt a november
28-án megrendezésre kerülő Oktatási Piknik nevezetű program és a 2014/15 őszi félév zárthelyi
ütemtervével kapcsolatos problémák megoldása.

Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós elmondta, hogy a 2014-es Szakmai Napok rendezvény rendben lezajlott éshamarosan
elkészül az esemény gazdasági beszámolója.
Juttatás - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a holnapi nap folyamán az EHK által tartott Külső Szociális
Bizottsági ülésre kerül sor, ahol a szociális pályázatokkal kapcsolatos fellebezéseket vizsgálják.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy a tavalyi félév szociális pályázatainak iktatott anyagait a
közeljövőben át kell adni a Diákközpontnak.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy elkészült az Oktatási Minisztérium által kért hallgatói
normatívára vonatkozó adatszolgáltatás.
Jászberényi Tünde ismertette a Kari BME pályázat eredményeit. Ehhez kapcoslódóan elmondta,
hogy 6 darab beérkezett pályázatból 3 pályázó kerül jutalmazásra. Ezt követően az előterjesztést a
Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a 2014/15 őszi félévre vonatkozó Demonstrátori ösztöndíj
pályázat kiírásával kapcsolatban módosulások várhatóak, hogy mind a pályázók mind a bírálók
számára előnyösebb feltételek jöhessenek létre. Ehhez kapcsolódóan Berecz Zsolt Gábor jelezte,
hogy tájékoztatja a tanszékvezetőket.
Berecz Zsolt Gábor kérte, hogy a Kari Papír szerkesztőségi tagjainak jutalmazásával kapcsolatban a
Hallgatói Képviselet foglaljon állást.

Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium könyvtárának szervezeti és
működési szabályzatának első javaslata elkészült, azonban több ponton módosításra és pontosításra
szorul.
Hernády Gergely elmondta, hogy a hét folyamán Vajda Zoltánnal megkeresték Ottó Tivadart (VIK
- Kollégiumi Hallgatói Bizottság - Elnök) és Kiss Viktort (VIK - Kollégiumi Felvételi Bizottság Vezető) a Schöherz Zoltán Kollégiumban elhelyezésre kerülő építész hallgatók költözési adataival
kapcslatos jövőbeni teendőkről, és a két szervezet együttműködésének tisztázásáról. Ehhez
kapcsolódóan Vajda Zoltán elmondta, hogy dokumentálta a megbeszélteket.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy egyeztetett Hubay Mátyással (GMF - Kollégiumok Osztály igazgatóhelyettes) a Bercsényi 28-30 Kollégiumot érintő beszerzésekkel kapcsolatban.

Hernády Gergely beszámolt a Bercsényi Gödör Klub átalakítási terveinek alakulásáról.
Közéleti beszámoló
Dávida Eszter beszámolt a 2014-es Szakmai Napok rendezvényről. Ehhez kapcsolódóan elmondta,
hogy a szekciókon és a programokon a vártnak megfelelő mennyiségű hallgató vett részt, továbbá
nemsokára kiértékelésre kerül a rendezvény, illetve készül egy felmérés a hallgatói
visszajelzésekből.
Dávida Eszter elmondta, hogy Pásztor Erika (Építészfórum - főszerkesztő) megkereste a
rendezvényt követően a jövőbeni együttműködés érdekében.
Dávida Eszter tájékoztatott, hogy az előzetes költségvetéshez képest kevesebb volt a kiadás.
Öntevékeny köri beszámoló
Balázs Anna beszámolt a múlt héten tartott öntevékeny köri gyűlésen történtekről.
Balázs Anna elmondta, hogy a Képkocka öntevékeny kör módosítási kérelmet adott le az 2014/15
őszi félév öntevékeny köri pályázatához.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy az Építész Klub öntevékeny kör egy kiadvány kiadását tervezi
amely az Erasmus pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatokat, lehetőségeket és hasznos
információkat fog tartalmazni.
Balázs Anna elmondta, hogy a Bercsényi Gödör Klub tagtoborzójára október 29-én szerdán kerül
sor.
Balázs Anna beszámolt az InvenTOROK öntevékeny kör által szervezett Balekkeresztelő
Szakestélyről.
Balázs Anna kérte, hogy a Kari Tábor szekcióbeszélgetéseinek kiértékelését küldjék el számára a
szekcióvezetők.
Senior Kör beszámoló
Takács Ákos tájékoztatott, hogy a Balekkeresztelő Szakestély részt vétele rendben lezajlott a Senior
Kör részéről.
Lótos Tamás ismertette az ÉPK HÖK 4. számú SZMSZ mellékletének a Senior Körre vonatkozó
szakasz szövegezését. Ezt követően a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
mellett elfogadta, a szabályzat szövegezését.
PR és IT beszámoló

Nagy László beszámolt a 2013/14 tavaszi félévben Jegyzetpályázaton beérkezett anyagok
formázásáról.
Egyéb
Leadására.
Berecz Zsolt Gábor ismertette a Hallgatói Képviselet október havi jutalmazásának javaslatát. Ezt
követően az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
Jászberényi Tünde ismertette a Kollégiumi és Szociális Bizottság tagjainak féléves jutalmazását.
Ezt követően az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
A következő ülés a Hallgatói Képviselet Alakuló ülése amely zárt ülés. Ennek időpontja 2014.
október 27. (Hétfő) 19:00, helye: BME K épület III. emelet 23. a Hallgatói Képviselet irodája.
A következő rendes ülés ideje: 2014. november 3. (Hétfő) 19:00, helye: BME K. épület III. emelet
23. a Hallgatói Képviselet irodája.

Budapest, 2014. október 19.
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