Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2015. május 4-én, 19.00-kor tartott rendes üléséről

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,
Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Kristály Márton, Marton Dániel, Nagy László, Somhegyi
Balázs, Szabó Ádám, Tarnóczi Eszter, Vidák Miklós
Vendég: Gerencsér Noémi, Gulyás Eszter, Suhajda Richárd, Tóth Csenge

Elnöki beszámoló
Farkas Péter elmondta, hogy április 28-án elektronikus úton is hozzáférhetővé tették a
beérkezett tanszékvezetői pályázatokat. Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszéken
Krähling János, a Rajzi és Formaismereti Tanszéken Molnár Csaba, a Szilárdságatni és
Tartószerkezeti Tanszéken Sajtos István, az Urbanisztika Tanszéken pedig Benkő Melinda
nyújtotta be pályázatát. Elmondta továbbá, hogy a pályázatok kapcsán a május 27-i Kari
Tanácson születik döntés.
Farkas Péter tájékoztatott, hogy a Természettudományi Kar Hallgató Képviselet új elnöke
Kovács Szilvia lett.
Farkas Péter elmondta, hogy április 29-én Kari Tanács ülés volt, ahol döntés született a Kar
2015. évi költségvetéséről, valamint a 2014. évi gazdasági beszámolóról.
Farkas Péter beszámolt az április 29-i Elnöki értekezleten történtekről, ahol szó volt többek
között a kari Hallgatói Önkormányzat és a Doktorandusz Önkormányzat Tisztújításának
technikai értelemben történő esetleges összevonásáról, a rendszeres szociális ösztöndíj
pályázatok bírálásának jövőbeni helyzetéről, valamint egy közös elnöki tudásadatbázis
létrehozásáról. Elhangzott továbbá, hogy jövőre való tekintettel a nagyobb volumenű kari
rendezvényeket érdemes lehet összehangolni egyetemi szinten.
Farkas Péter elmondta, hogy a mai napon Dékáni Tanács ülésen vett részt, ahol a
költségvetésben a korábbiakhoz képest új tételként megjelenő tudományos fokozatszerzési,
nyelvi kompetencia fejlesztési és jegyzettámogatási alapok felhasználásnak mikéntjéről volt
szó.
Farkas Péter tájékoztatott, hogy a képviselőkhöz tartozó központi épület belépőkártyákkal
kapcsolatos adatszolgáltatást elvégezte a Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság kérésére.
Farkas Péter elmondta, hogy ismételten felvette a kapcsolatot a VELUX Magyarország Kftvel.
Farkas Péter elmondta, hogy a mai napon Kari Tanulmányi Bizottsági ülésre került sor.

Farkas Péter tájékoztatott a vizsgaidőszakban esedékes Hallgatói Képviseleti és Kari Tanács
ülések időpontjáról.
EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy a Szenátus elfogadta a Hallgatói Jogviszonyból Származó
Kollektív Jogok Szabályzatát.
Daku Dávid beszámolt az április 27-i Vezetői Értekezleten történtekről.
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet tagjai a Hallgatói Önkormányzat
Alapszabálya és annak mellékletei módosításával foglakoznak.
Daku Dávid kérte a Hallgatói Képviseletet, hogy nyújtson segítséget az Építész Szakkollégium
pályázati kereteinek szakszerű felhasználásában.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy szeptembertől megoldódhat a kari lapok papír alapú
megjelenésének kérdése.
Daku Dávid elmondta, hogy a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Tisztújítását követően
Varga Ágostont Traxler Balázs, a Természettudományi Karon Jámbori Attilát pedig Krisztián
Dávid váltja az EHK delegált poszton.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy sok változás várható a kollégiumok területén, többek között a
mentori és vezető mentori pályázatok, kollégiumi várólisták, valamint a férőhely pályázat
határidői kapcsán.
Daku Dávid elmondta, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
választmányi ülésén vett részt, ahol többek közt a Nemzeti Felsőoktatási Törvény módosítás
tervezetét tárgyalták.
Oktatási beszámoló
Balázs Anna elmondta, hogy a környező országok építészmérnök képzőhelyeivel kapcsolatos
adatszolgáltatást megkapta a Belső Oktatási Bizottság tagjaitól.
Balázs Anna kérte a Hallgatói Képviselet tanszéki oktatási felelőseit, hogy az oktatói díjakhoz
szükséges ellenőrzéseket végezzék el az egyes tanszékeken.
Balázs Anna elmondta, hogy Dobszay Gergely oktatási dékánhelyettessel véglegesítették a
2014/15 tavaszi félév vizsgarendjét.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy az egyes mintatantervekkel kapcsolatos adatszolgáltatást
elvégezte az Egyetemi Hallgatói Képviselet kérésére.

Balázs Anna elmondta, hogy május 10-ig össze kell állítani egy értékelést a Karon folyó angol
nyelvű képzéssel kapcsolatban, ebben Heincz Dániel segítségét kérte.
Juttatás – térítési beszámoló
Tarnóczi Eszter elmondta, hogy az előző évek renszeres szociális ösztöndíj pályázatait
eljuttaták a Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság irodájába.
Tarnóczi Eszter beszámolt az április 30-i Külső Szociális Bizottsági ülésen történtekről, ahol
szó esett többek között az Erasmus+ ösztöndíjpályázathoz badható szociális ösztöndíj
pályázatok helyzetéről, az Egységes Szociális Rendszer honlapjának, valamint a Térítési és
Juttatási Szabályzat 2. sz. mellékletének esetleges módosításáról.
Gazdasági beszámoló
Nagy László elmondta, hogy május 6-án gazdasági elszámoláson vesz részt a Műegyetemi
Ifjúsági Nonprofit Kft. munkatárásval, Orbán Balázzsal.
Nagy László tájékoztatott, hogy egyeztetett a Szita Kör hallgatói öntevékeny csoporttal
gazdasági tevékenységük kapcsán.
Nagy László elmondta, hogy Belső Gazdasági Bizottsági ülést tart a következő hét folyamán.
Nagy László bemutatta javaslatát a május 12-én tartandó Építész Piknik költségvetésére,
melyet a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium udvarára tervezett tűzrakó
építésével foglalkozott a múlt hét folyamán.
Közéleti beszámoló
Somhegyi Balázs elmondta, hogy rendben lement a 2015. évi Majális a Bercsényi 28-30.
Kollégium udvarán.
Somhegyi Balázs beszámolt a Kari Ballagás és a Gyűrűavató Szakestély szervezésének
helyzetéről.
Somhegyi Balázs bemutatta javaslatát a Gólyabál főszervezői pályázat hirdetményére, melyet
a hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtak.
Somhegyi Balázs bemutatta javaslatát a Szakmai Napok főszervezői pályázat hirdetményére,
melyet a hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtak.

Somhegyi Balázs elmondta, hogy a Rendezvény Bizottság legközelebbi ülése jövő hétre
várható.
Öntevékeny köri beszámoló
Marton Dániel elmondta, hogy a hét folyamán Öntevékeny köri gyűlést tart.
Marton Dániel bemutatta javaslatát a Közösségi ösztöndíj pályázat hirdetményére, melyet a
hallgatói képviselők 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtak.
Senior Kör beszámoló
Kristály Márton elmondta, hogy a múlt hét folyamán Senior Kör gyűlést tartott, ahol a Kör
tagjai tudásfelmérőt írtak.
Kristály Márton elmondta, hogy a Kör következő gyűlése a pótlási hét folyamán esedékes.
Kristály Márton tájékoztatott, hogy az évzáró hétvége szervezése folyamatban van.
Gólyatanács beszámoló
Heincz Dániel elmondta, hogy a Gólyatanács záró rendezvénye május 11-én lesz.
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy a Gólyatanács tagjainak írásos beszámoltatása folyamatban
van, szóbeli elbeszélgetésekre a pótlási hét folyamán kerül sor.
PR beszámoló
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy egyeztetett Berecz Zsolttal a Kari Papír jutalmazása és
jövőbeni tervei kapcsán. Ennek kapcsán Farkas Péter kérte, hogy a Megfagyott Muzsikus
szerkesztőségével is vegye fel a kapcsolatot.
Szakmai közéleti beszámoló
Józsa Katalin elmondta, hogy a Graphisoft munkatársával tárgyal egy jövőbeni lehetséges
együttműködés kapcsán.
Józsa Katalin elmondta, hogy egyeztetett a SMarthu nonprofit szervezet munkatársával.

Egyéb
Farkas Péter vitára bocsájtotta a Kari Tábor főszervezői poszt kérdését, a feladat ellátására
Somhegyi Balázs jelentkezett. Az előterjesztést követően a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0
nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a jelölést.

A következő rendes ülés időpontja 2015. május 11. (hétfő) 18.00, helye: BME K. épület III.
emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája.

Budapest, 2015. május 4.
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Hat. Szám

Előterjesztés

Eredmény

62/2015.

2015. évi Építész Piknik
költségvetés

13 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

63/2015.

Gólyabál főszervezői pályázat
hirdetmény

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

64/2015.

Szakmai Napok főszervezői
pályázat hirdetmény

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

65/2015.

Közösségi ösztöndíj pályázat
hirdetmény

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

66/2015.

Kari Tábor főszervező jelölt:
Somhegyi Balázs

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

