Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,
Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Kristály Márton (16 p), Lótos Tamás, Marton Dániel, Nagy
László, Szabó Ádám, Vidák Miklós
Vendég: Berecz Zsolt Gábor
Kimentéssel hiányzott: Daku Dávid, Somhegyi Balázs, Tarnóczi Eszter

Napirend előtt
Berecz Zsolt Gábor bemutatta a Kari Papír megújított jutalmazás tervezetét, valamint
tájékoztatott a változtatásokról.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott a Kari Papír következő nyomtatott, illetve online számának
tartalmáról.

Elnöki beszámoló
Farkas Péter beszámolt a Kari Tanulmányi Bizottságon történtekről, ahol többek között
méltányossági, és az utólagos passzíváltatási kérelmek bírálásával foglalkoztak.
Farkas Péter beszámolt az előző Dékáni Tanácson történtekről.
Farkas Péter tájékoztatott a múltkori elnöki értekezleten megfogalmazott és aláírt elnöki
nyilatkozat tartalmáról.
Farkas Péter elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet részére elküldte az
igényelt adatszolgáltatást az elmúlt négy félév hallgatói képviselőinek névsoráról.
Farkas Péter felhívta Hernády Gergely figyelmét a január 31-i
rendezvényekkel kapcsolatos adatszolgáltatásra a Kollégiumok Osztály felé.

határidejű

Farkas Péter beszámolt a dékán által kijelölt munkacsoportokban eltöltött egy hét
eseményeiről.
Szabó Ádám felkérte Kristály Mártont a február 13-15-ig tervezett szakmai kirándulás
megszervezésére. A kirándulás főszervezőjét a Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett elfogadta.

EHK beszámoló
Vidák Miklós beszámolt az előző két Egyetemi Hallgatói Képviseleti ülésen elhangzottakról.
Vidák Miklós tájékoztatott a február 23-án esedékes képviselők közötti, szabályzati tudásuk
felmérése szolgáló zárthelyi dolgozat felépítéséről.
Vidák Miklós beszámolt az előző Rektori Tanácson történtekről.
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy Barta Eke Gyula kancellár úr aláírta a klubüzemeltetési
nyilatkozatot előreláthatólag egy éves időtartamra.
Vidák Miklós tájékoztatott a február 20-23. között, Szajolon megrendezésre kerülő EHK
továbbképző hétvége részleteiről.
Vidák Miklós felhívta a képviselők figyelmét a közelgő Pro Juventute díj kiosztására, és
tájékoztatott, hogy február 11-e a jelöltek névsorának beküldési határideje.
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy az Építész Szakkollégium határidőn belül leadta a Nemzeti
Tehetség Program Pályázatot.
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet oktatási referensi posztját
a továbbiakban Németh Ákos látja el.

Oktatási beszámoló
Balázs Anna tájékoztatott az előzetes tárgyfelvétel részleteiről, választ nyújtott a görgetett
tanulmányi átlag számítása kapcsán felmerült kérdésekre.
Balázs Anna elmondta, hogy a héten szeretné kiküldeni az „Erasmus ösztöndíjjal”, és a
„Hallgatók leterheltségével” kapcsolatos kérdőíveket. Kérte a képviselők segítségét a
kérdőívekben fellelhető hibák kiszűrésében.
Balázs Anna tájékoztatott a diplomamentő szigorlat részleteiről.

Juttatás - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde beszámolt a bírálói vizsgák helyzetéről, az építész bírálók
teljesítményéről.
Jászberényi Tünde tájékoztatott a Kollégiumi Szociális Pályázat helyzetéről, valamint
elmondta, hogy a dokumentumok leadási határideje január 27.
Jászberényi Tünde tájékoztatott a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázat részleteiről,
ütemezéséről. Elmondta, hogy számítani lehet a személyes bemutatásokon ellenjegyző
jelenlétére.

Jászberényi Tünde elmondta, hogy a költségtérítés csökkentéssel kapcsolatos kérvény
lebonyolítása szintén az Egységes Szociális Rendszer felületén történik majd.

Gazdasági beszámoló
Nagy László tájékoztatott, hogy a Zarges Kft. által megítélt szponzorációs összeg rendben
megérkezett a Hallgatói Képviselet analitikájára.
Nagy László elmondta, hogy a megbeszélést tartott Kristóf Imolával, a Szitakör hallgatói
öntevékeny csoport vezetőjével a Kör gazdasági helyzetéről.

Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatott a mentori pályázatok eredményéről, valamint elmondta,
hogy a támogatott mentorjelöltek névsora el lett küldve az Egyetemi Hallgatói
Képviselet részére.
Hernády Gergely tájékoztatott a Kollégiumi férőhely pályázat helyzetéről, továbbá
elmondta, hogy a kollégiumi férőhelyek kiosztására január 30-án kerül sor.

Öntevékeny köri beszámoló
Marton Dániel előterjesztette a 2014/15 őszi féléves Közösségi ösztöndíj pályázat
eredményét, amelyet a Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott.

HSB delegált beszámoló
Marton Dániel jelezte, hogy nem tud részt venni a regisztrációs hét csütörtökén esedékes
féléves kollégiumi tornateremhasználat ütemezés megbeszélésen, így ezt a feladatot
Hernády Gergely végzi el helyette.

Gólyatanács beszámoló
Heincz Dániel elmondta, hogy a következő Gólyatanács ülést az első oktatási héten tartja.
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy a következő héten privát elbeszélgetéseket tervez tartani a
Gólyatanácsosokkal.

IT-PR beszámoló
Farkas Péter felkérte Kristály Mártont a Hallgatói Képviselet facebook oldalának ezentúli
folyamatos frissítésére, valamint a hivatalos információs csatorna szakszerű karbantartására.

Senior beszámoló
Farkas Péter vitára bocsátotta a Senior Kör vezetőjének személyét. Farkas Péter Lótos
Tamást javasolta a Senior Kör vezetői posztra, amelyet a Hallgatói Képviselet 8 igen, 0 nem,
3 tartózkodás mellett nem fogadott el.

A következő rendes ülés időpontja 2015. február 9. (hétfő) 19:00, helye: BME K. épület III.
emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája.
Budapest, 2015. január 26.
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