	
  

Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2015. november 9-én, 19.00-kor tartott rendes üléséről

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Daku Dávid (25p), Gulyás Eszter, Hernády
Gergely, Horváth Bálint, Józsa Katalin, Komonyi Dániel, Kristály Márton, Nagy László,
Németh Péter, Patai Boglárka, Pinczés Gergő, Somhegyi Balázs, Suhajda Richárd, Tarnóczi
Eszter, Vidák Miklós
Kimentéssel hiányzik: Mericskai Dorina
Vendég: Berecz Zsolt Gábor (30p), Jakus Máté, Koczkás Márk, Pataki Bálint
A Hallgatói Képviselet jelenlevő tagjai nyilatkoznak, hogy képviselői mandátumuk érvényes,
kizáró ok az ülés időpontjában nem áll fent.

Napirend előtt
Jakus Máté ismertette a Bercsényi Gödör Klub szeptember és október havi gazdasági
működését.
Balázs Anna előterjesztette a Bercsényi Gödör Klub hallgatói öntevékeny csoport szeptember
és október havi gazdasági beszámolóját, amelyet a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett elfogadott.

Jakus Máté, Koczkás Márk, Pataki Bálint távoznak.

Elnöki beszámoló
Balázs Anna tájékoztatott a november 9-i megbeszélésen történtekről, ahol a Képzési és
Kimeneti Követelményekkel foglalkozó bizottság véglegesítette a módosítás tervezetet.
Balázs Anna beszámolt a november 4-i Stratégiai Bizottságon történtekről, ahol a bizottság
utánpótlási témákról és kommunikációs stratégiákról tárgyalt.
Balázs Anna elmondta, hogy november 5-én az Egyetem Hallgatói Képviselet ülésén vett
részt.
Balázs Anna elmondta, hogy az előző héten elbeszélgetéseken vett részt a Megfagyott
Muzsikus és Kari Papír főszerkesztő-jelöltjeivel.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy november 10-én kerül megrendezésre a Kortárs Építész
Központ Bartok Béla úti székhelyének megnyító ünnepsége.

	
  

	
  
Berecz Zsolt Gábor megérkezik.
Kari Papír beszámoló
Berecz Zsolt Gábor összegezte az elözö félévben történt online felületre való átállás részleteit,
valamint ismertette a következő félév témakoncepcióit.
Berecz Zsolt Gábor távozik.

EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy az előző héten a Műegyetemi Ifjúsági Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójával és a BME Kancellárával tárgyalt az egyetemet érintő gazdasági folyamatokról.
Daku Dávid tájékoztatott a Vezetői Értekezlet november 2-i ülésén történtekről, ahol
elmondták, hogy az egyetemi „Helységek büfé üzemeltetése céljából történő bérbeadása”
pályázat kiírásra került és tájékoztattak a további várható pályázatokról.
Daku Dávid elmondta, hogy a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. ügyvezető
igazgatói poziciójában személyi jellegű változás történt, a továbbiakban Balázs Miklós Gábor
látja el a feladatkört. Hasonlóképpen a BME Közkapcsolati és Kommunikációs Igazgatója
innentől kezdve Borsa Miklós.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy november 5-én videointerjún vett részt.
Daku Dávid beszámolt a november 9-i Vezetői Értekezlet ülésén elhangzottakból, amelyen
ismertették a Rektori Kabinet szervezeti felépítését, valamint beszámoltak a kollégiumi
fejlesztési tervek ütemezéséről.

Oktatási beszámoló
Gulyás Eszter elmondta, hogy a 2015/16 őszi félév vizsgarend tervezetét eljuttatta Dobszay
Gergely oktatási dékánhelyetteshez.
Gulyás Eszter beszámolt a november 5-i Belső Oktatási Bizottságon történtekről, ahol egy
Oktatási Fórum megszervezéséről, egy diploma utáni lehetőségeket feltáró kérdőív
összeállításáról, valamint a mintatanterv módosítás tervezetéről beszéltek.
Gulyás Eszter tájékoztatott, hogy november 12-én Belső Oktatási Bizottságot tart.

Juttatás-térítési beszámoló
Tarnóczi Eszter elmondta, hogy frissítette a Hallgatói Képviselet normatíva költségvetését,
valamint tájékoztatást nyújtott a maradványkeret várható összegéről.

	
  

	
  
Gazdasági beszámoló
Nagy László beszámolt a november 5-i Belső Gazdasági Bizottságon történtekről, ahol a
kollégiumi edzőterem fejlesztési tervéről volt szó.
Nagy László tájékoztatott, hogy az elmúlt héten az Öntevékeny köri pályázatok
elszámolásával foglalkozott.

Kollégium
Németh Péter beszámolt az Egyetemi Hallgatói Kollégiumi Bizottság november 4-i ülésén
történtekről, amelyen Hernády Gergellyel vett részt és a karok kollégiumok szerinti
férőhelyszámairól tárgyaltak.

Közéleti beszámoló
Somhegyi Balázs beszámolt a november 3-i Rendezvény Bizottságon történtekről, ahol a fő
téma a hallgatói öntevékeny csoportok helyzete volt a kari közéletben.
Somhegyi Balázs tájékoztatott, hogy november 10-én Rendezvény Bizottságot tervez tartani,
ahol az Építész Napok koncepcionális újragondolása lesz a fő napirendi pont.

Öntevékeny köri beszámoló
Patai Boglárka elmondta, hogy november 5-én a Bercsényi Számítástechnikai Kör, a
Bercsényi Fűkör, a Képkocka és a Mászókör hallgatói öntevékeny csoportok vezetőivel tartott
leltározást a kör által használt eszközökről, valamint elbeszélgetett a következő félévet érintő
programtervezeteikről.
Patai Boglárka tájékoztatott, hogy november 4-én egy alakuló hallgatói öntevékeny csoport, a
Társaskör tagjaival vett részt megbeszélésen.

HSB delegált beszámoló
Komonyi Dániel tájékoztatott a BME Sporteszköz pályázat eredményéről.

PR beszámoló
Józsa Katalin elmondta, hogy november 9-én egyeztetett Vukoszávlyev Zorán Kari TDK
felelőssel a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia szekciónkénti bíráló
bizottságok, illetve a díjazottak ajándékozásáról.

	
  

	
  
Józsa Katalin beszámolt a november 3-i Szponzori Bizottságon elhangzottakból, ahol az
egyes cégekre szabott programok megalkotása történt, valamint tájékoztatott, hogy a
következő ülés időpontja november 12. 12.00.

Gólyatanács beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy Gólyatanács első ülésének időpontja november 11.
20.00.

A következő rendes ülés időpontja 2015. november 16. (hétfő) 19.00, helye: BME K. épület
III. emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája.

Budapest, 2015. november 9.

Jegyzőkönyvvezető:
Józsa Katalin

Ülésvezető:
Balázs Anna
Elnök

	
  

	
  
Hat. Szám
116/2015.

Előterjesztés
Bercsényi Gödör Klub szeptember
és október havi gazdasági
beszámoló

Eredmény
14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

	
  

