Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2015. február 23-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Daku Dávid, Farkas Péter, Heincz Dániel,
Hernády Gergely, Jászberényi Tünde, Kristály Márton (2p), Lótos Tamás, Marton Dániel, Nagy
László, Somhegyi Balázs, Szabó Ádám, Tarnóczi Eszter, Vidák Miklós
Hiányzik: Józsa Katalin
Vendég: Horváth Bálint, Németh Péter, Pinczés Gergő, Potyondi Gergő, Tóth Csenge, Szabó
Eszter

Elnöki beszámoló
Farkas Péter beszámolt a csütörtök esti interjúról, melyet Szabó Ádámmal adtak a Kari Papír
következő online cikkéhez.
Farkas Péter beszámolt a február 23-i Dékáni Tanácson történtekről, ahol szó esett a Csonka
Pál Doktori Iskola kapcsán felmerült akkreditációs problémákról.
Farkas Péter elmondta, hogy a héten megtörténik a hallgatói képviselők személyes
beszámoltatása.
Farkas Péter elmondta, hogy a hallgatói normatívára vonatkozó adatok késni fognak, ezért
mindenkit az ebből fakadó nehézségek gyors és alapos kezelésére, és kellő rugalmasságra kért.
Farkas Péter tájékoztatott, hogy a Kari Tanulmányi Bizottság következő ülése február 24énlesz.
Szabó Ádám elmondta, hogy kedd és szerda este közös felkészülés lesz az egyik kollégiumi
helyiségben a hallgatói képviselők tudásfelmérőjére.

EHK beszámoló
Vidák Miklós beszámolt az előző EHK ülésen történtekről, ahol szó volt a MISZ és a
kollégiumokban internetet szolgáltató körökről, valamint a Diákközpont beszámolójáról.
Vidák Miklós elmondta, hogy az EHK pótpályázatot fog kihirdetni az üresen maradt kollégiumi
férőhelyekre.
Vidák Miklós beszámolt a rendszeres szociális pályázatok eredményéről.
Daku Dávid elmondta, hogy állásfoglalást kért az ösztöndíjakkal kapcsolatban a Jogi
Osztálytól.

Daku Dávid beszámolt a Vezetői Értekezleten történtekről, ahol szó volt a PPP kollégiumok
helyzetéről.
Daku Dávid tájékoztatott a február 23-i Szenátuson történtekről, ahol elfogadták az új
Szervezeti és Működési Rendet.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a hétvégén EHK kirándulás lesz Szilvásváradon, valamint
HÖOK közgyűlés Dunaújvárosban, ahol az Etikai Chartát fogják tárgyalni.

Oktatási beszámoló
Balázs Anna beszámolt a február 18-i Kari Oktatási Bizottságon történtekről, ahol szó esett az
Ingatlanfejlesztő MSc Képzési Kódexéről és tantervéről.
Balázs Anna elmondta, hogy az Épületszerkezettani Tanszék előtanulmányi rend módosítást
nyújtott be.
Balázs Anna beszámolt az előző héten megtartott Belső Oktatási Bizottságon történtekről. A
Belső Oktatási Bizottság tagjai elkészítették a BSc képzés Diplomatervezés c. tantárgyra, a
diplomavédés rendjére vonatkozó szabályzat összefoglalóját.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy elkészült a hallgatók leterheltségét vizsgáló kérdőív.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy megváltoztak a rajzi tantárgyak tantárgyprogramjai.
Balázs Anna elmondta, hogy a félév végén lehetőség lesz a szerkezeti szakirányra történő
becsatlakozásra.
Balázs Anna felkérte a tanszéki oktatási felelősöket, hogy keressék fel a tanszékeket a
kötelezően választható tantárgyakkal való egyeztetések érdekében.
Heincz Dániel elmondta, hogy megkezdték a február 16-án beérkezett Erasmus+ pályázatok
bírálását.

Juttatás - térítési beszámoló
Tarnóczi Eszter összegezte a 2014/2015 tavaszi félév rendszeres szociális ösztöndíj pályázat
eseményeit, minimális és maximális ponthatárait és összegeit.
Tarnóczi Eszter elmondta, hogy az előző féléves rendszeres szociális pályázatok papírjait a jövő
hét folyamán le kell vinni a Diákközpontba.
Farkas Péter előterjesztette a Kollégiumi és Szociális Bizottság ösztöndíj pályázat
hirdetményét, melyet a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Farkas Péter előterjesztette a Hallgatói Képviselet közösségi ösztöndíj pályázat hirdetményét,
melyet a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott

Farkas Péter előterjesztette a Kari Papír újságíró ösztöndíj pályázat hirdetményét, melyet a
Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott.

Gazdasági beszámoló
Nagy László tájékoztatott, hogy a 2014-es MISZ analitika zárása várhatóan február végéig
megérkezik.
Nagy László beszámolt az InvenTOROK hallgatói öntevékeny csoportvezetőjével történt
beszélgetéséről.

Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy az EHK Külső Kollégiumi Bizottságot tart a felvételi
rendszer újragondolása érdekében.
Hernády Gergely beszámolt a mentorokkal történt egyeztetéséről, miszerint a Bercsényi 28-30
Kollégiumban megtartják a „Szintvacsi” elnevezésű rendezvényt.
Hernády Gergely beszámolt a Bercsényi Gödör Klub alagsori klubhelyiség tervezésének
helyzetéről és a következő hetek munkájáról.

Közéleti beszámoló
Somhegyi Balázs beszámolt az Építész Napok előzetes programtervezetéről.
Somhegyi Balázs tájékoztatott a BME Together rendezvény szervezésének helyzetéről.
Somhegyi Balázs elmondta, hogy a héten tart Rendezvény Bizottságot és Építész Napok
szervezői gyűlést, melyek témája a rendezvények szponzorációja lesz.

Öntevékeny köri beszámoló
Marton Dániel tájékoztatott, hogy személyes elbeszélgetést tartott a hallgatói öntevékeny
csoportok körvezetőivel, valamint beszámolt a körvezető váltásokról.
Marton Dániel tájékoztatott, hogy február 25-én Öntevékeny köri gyűlést tart.
Marton Dániel előterjesztette a Pixel hallgatói öntevékeny csoport Szervezeti és Működési
Szabályzatát, melyet a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.

Senior Kör beszámoló
Kristály Márton elmondta, hogy a kihirdette a Senior Kör felvételi pályázatát.

Kristály Márton beszámolt a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon működő mentorkörrel
történt egyeztetéséről.

IT beszámoló
Kristály Márton tájékoztatott, hogy a héten a hallgatói munkaállomásra feltelepíti a SketchUp
és Autodesk programokat.
Kristály Márton beszámolt az iroda felméréséről és a rendszergazdákkal történt egyeztetéséről.

Gólyatanács beszámoló
Heincz Dániel beszámolt az előző Gólyatanács ülésén történtekről, amelynek meghívottjai
Daku Dávid és Vidák Miklós voltak.
Heincz Dániel elmondta, hogy a következő ülés meghívottjai Kristály Márton és Somhegyi
Balázs.

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