Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2015. március 9-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Daku Dávid (10p), Farkas Péter, Heincz
Dániel, Hernády Gergely, Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Kristály Márton, Marton
Dániel, Nagy László, Somhegyi Balázs, Szabó Ádám, Tarnóczi Eszter
Kimentéssel hiányzik: Vidák Miklós
Vendég: Mészáros Dóra, Száraz Péter, Tálosi Lilla, Tóth Csenge, Vörös Augusztina
Elnöki beszámoló
Farkas Péter elmondta, hogy a Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság részére a HK ösztöndíj
pályázataival kapcsolatban az adatszolgáltatás március 5-én megtörtént.
Farkas Péter elmondta, hogy március 3-án a Kari Tanulmányi Bizottság ülésén, valamint
március 6-án és 9-én a beérkezett kérvények bírálására került sor.
Farkas Péter beszámolt a március 4-i Kari Tanács ülésén történtekről, ahol a
szaktisztításról volt szó, és Molnár Csaba dékán beszámolt a Kar helyzetéről.
Farkas Péter beszámolt a március 2-i, és 9-i Dékáni Tanácson történtekről, ahol többek
között a szaktisztításról, az egyes országos képzőhelyek esetében fennálló szak
duplikációk megszüntetéséről volt szó.
EHK beszámoló
Daku Dávid beszámolt a Magyar Rektori Konferencia március 3-i ülésén elhangzottakról,
ahol a jelenlevők többek között a szaktisztításról egyeztettek.
Daku Dávid elmondta, hogy a doktorandusz hallgatók és a szakmérnöki
továbbképzésben részt vevő hallgatók adatkezelője a Dékáni Hivatalok helyett a
továbbiakban a Központi Tanulmányi Hivatal.
Daku Dávid elmondta, hogy a Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság teljes vezetőségében
változás történt.
Daku Dávid beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet előző ülésén elhangzottakról,
ahol elfogadásra került a sport és kulturális célra felhasználható, karok között arányosan
elosztott keretösszege.
Daku Dávid távozott az ülésről.

Oktatási beszámoló
Balázs Anna beszámolt a Külső Oktatási Bizottságon történtekről, ahol a szaktisztítás
Karokat érintő kérdéseiről, a 2011. évi CCIV. törvény (– a nemzeti felsőoktatásról)
módosításáról, valamint az Oktatás Monitoring Rendszer helyzetéről volt szó.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a következő Belső Oktatási Bizottság ülésének időpontja
március 11., ahol a vizsgatömbösítés, mintatantervi kérdések, és a honlapra kiírandó
információk kerülnek megvitatásra.
Balázs Anna felkérte a Belső Oktatási Bizottság tagjait, hogy tanszéki felelősi
munkakörben végezzenek tantárgykövetelmény ellenőrzést a mintatanterv szerinti
tavaszi féléves tantárgyaknál, valamint a tanszékektől gyűjtsék be a kötelezően
választható tantárgyak listáját.
Balázs Anna beszámolt a „Leterheltséget vizsgáló kérdőív” kitöltöttségének helyzetéről.
Heincz Dániel elmondta, hogy az Erasmus+ pályázat eredményét elküldte az Erasmus
Irodának, valamint megkérte a képviselet tagjait, hogy a továbbiakban a pályázattal
kapcsolatban felmerülő kérdés esetén az Erasmus Irodába irányítsák az érdeklődőket.
Juttatás - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság által hiányosnak
vélt pályázatok kiegészítésén, valamint a „Költségtérítés és önköltség csökkentés
kérvények” szociális helyzetet igazoló papírjainak bírálásán dolgozik.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviseletben a szociális
referens posztot a továbbiakban Markovics Petra látja el.
Gazdasági beszámoló
Nagy László elmondta, hogy a Hallgatói Képviselet 2015. évi költségvetésén dolgozik.
Nagy László tájékoztatott, hogy a vasárnapi napon Belső Gazdasági Bizottság
megtartására kerül sor, ahol a HK idei költségvetéséről lesz szó, tekintettel az előző
évektől eltérő gazdasági szabályzatokra.

Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely beszámolt a Külső Kollégiumi Bizottság előző ülésén történtekről, ahol
a jelenlevők az egységes kollégiumi felvételi pályázat kialakítását tárgyalták.

Közéleti beszámoló

Somhegyi Balázs elmondta, hogy az előző heti Firmaköszöntő Szakestély a meghirdetett
helyszín helyett a Bercsényi 28-30 Kollégium alagsori klubhelyiségében került
megrendezésre.
Somhegyi Balázs tájékoztatott a BME Together rendezvény szervezésének állásáról.
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy az X12 rendezvény várható időpontja április 7-e,
valamint beszámolt a szervezés helyzetéről.
Somhegyi Balázs beszámolt a 2015. évi Építész Napok jelenlegi állásáról.

Öntevékeny köri beszámoló
Marton Dániel beszámolt az előző Öntevékeny köri gyűlés eseményeiről.
Marton Dániel elmondta, hogy a hallgatói öntevékeny csoportok használatában lévő
eszközök leltározása hamarosan lezárul.
Marton Dániel előterjesztette a 2014/15 tavaszi félév Öntevékeny köri pályázat második
körének eredményét, amelyet a Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett elfogadott.
HSB delegált beszámoló
Marton Dániel beszámolt az általa szervezett 2015. évi Építész Sportnap aktuális
állásáról.

Gólyatanács beszámoló
Heincz Dániel beszámolt az előző két Gólyatanács ülésen történtekről, ahol Kristály
Márton és Somhegyi Balázs, illetve Jászberényi Tünde és Tarnóczi Eszter tartottak
előadást. Az eheti meghívott előadó Hernády Gergely, valamint a kollégiumi mentorok.
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy a Gólyatanács csapatépítő kirándulásának időpontja
április 10-12.

Senior Kör beszámoló
Kristály Márton összegezte a 2015. tanévi Senior Kör pályázat eredményét, valamint
tájékoztatott képzés kezdésével kapcsolatos információkról.
Egyéb

Jászberényi Tünde bejelentette lemondását juttatás-térítési referensi posztjáról, amelyet
a Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Farkas Péter felkérte Tarnóczi Esztert a juttatás-térítési referensi poszt ellátására, ezt a
Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Farkas Péter felkérte a szakmai közéleti felelősi poszt ellátására Józsa Katalint, ezt a
Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

A következő rendes ülés időpontja 2015. március 16. (hétfő) 19:00, helye: BME K. épület
III. emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája.
Budapest, 2015. március 9.
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Hat. Szám
34/2015.

35/2015.

Előterjesztés
2014/15 tavaszi félév Öntevékeny
köri pályázat második kör
eredménye
Jászberényi Tünde lemondása a
juttatás-térítési referens posztról

Eredmény
12 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

12 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

36/2015.

Juttatás-térítési referens jelölt:
Tarnóczi Eszter

12 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

37/2015.

Szakmai közéleti felelős, jelölt: Józsa
Katalin

12 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

