Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2015. május 11-én, 19.00-kor tartott rendes üléséről

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel (25p), Hernády
Gergely, Jászberényi Tünde, Józsa Katalin, Kristály Márton (25p), Marton Dániel (25p),
Nagy László, Szabó Ádám (25p), Tarnóczi Eszter, Vidák Miklós
Kimentéssel hiányzik: Somhegyi Balázs
Vendég: Dóka Antal, Gerencsér Noémi, Gulyás Eszter, Németh Péter, Suhajda Richárd,
Szilágyi Szabolcs, Vörös Augusztina
EHK beszámoló
Daku Dávid beszámolt az május 4-i Vezetői Értekezleten történtekről, ahol többek között szó
esett a balatonfüredi üdülőterület kialakításáról és az intézményi szintű pályázási mód
változásairól.
Daku Dávid beszámolt a május 9-10 között megrendezésre kerülő Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciájának főbb témáiról, ahol többek között az Nemzeti Felsőoktatási
Törvény legutóbbi módosításáról és a konzisztóriumi tagok pályázatának nyilvánosságáról
tárgyaltak.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy várhatóan május 13-án Rendkívüli Vezetői Értekezletre kerül
sor.
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a 2015. évi Önkéntes Nap főszervezői pályázatának nyertese
Balla Péter lett.
Vidák Miklós elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet ülésén határozat született a
kollégiumi felvételi pályázat során beszámítandó fegyelmi pontok arányosításáról.
Daku Dávid távozik. Heincz Dániel, Kristály Márton, Marton Dániel, Szabó Ádám
megérkezik.

Elnöki beszámoló
Farkas Péter elmondta, hogy május 21-én tartja első ülését a Komplex 1-2. c. tantárgyak
felülvizsgálatával foglalkozó bizottság.
Farkas Péter elmondta, hogy a közös elnöki tudásadatbázis összeállításához szükséges rá eső
rész megírásával foglalkozik.
Farkas Péter elmondta, hogy a mai napon Dékáni Tanács ülésen vett részt, ahol egy műszaki
irányultságú diplomabizottság felállításáról, a szaktisztítás kapcsán a szak új Képzési és

Kimeneti Követelményéről, valamint
felhasználásának szabályairól volt szó.

a

tudományos

fokozatszerzési

támogatás

Farkas Péter beszámolt a május 7-i, balatonlellei ifjúsági tabor nyári ütemtervének
kialakítására összehívott eseti bizottságon elhangzottakról, ahol kiderült, hogy a tervezetthez
képest a kari Gólyatábor 4 nappal előrébb került.
Farkas Péter elmondta, hogy előreláthatólag a munkabeszámoló feltöltése a hét végén
esedékes.

Oktatási beszámoló
Balázs Anna kérte a Hallgatói Képviselet tanszéki oktatási felelőseit, hogy a Hallgatói
Képviselet díjaihozszükséges ellenőrzéseket végezzék el az egyes tanszékeken.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a Karon folyó angol nyelvű képzési kiértékelést eljuttatta az
Egyetemi Hallgatói Képviselet részére.
Balázs Anna elmondta, hogy a szerkezeti szakirányra történő becsatlakozással kapcsolatban
további információkért felkereste Dobszay Gergely dékánhelyettes urat.

Juttatás – térítési beszámoló
Tarnóczi Eszter elmondta, hogy az előző félév renszeres szociális ösztöndíj pályázatait a
Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság a képviseletek számára elérhetővé teszi a következő
pályázási időszakban.
Tarnóczi Eszter tájékoztatott, hogy a következő kifizetés feltöltési határideje május 26-a.

Gazdasági beszámoló
Nagy László elmondta, hogy május 6-án gazdasági elszámoláson vett részt a Műegyetemi
Ifjúsági Nonprofit Kft. munkatársával, Orbán Balázzsal.
Nagy László beszámolt a Belső Gazdasági Bizottság előző ülésén történtekről, ahol a
résztvevők a képviselők a teljesítményalapú pénzügyi keretek felhasználási lehetőségeiről
tárgyaltak.
Suhajda Richárd bemutatta javaslatát a május 15-én tartandó Ballagás költségvetésére, melyet
a Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.

Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely előterjesztette a 2015/2016 őszi félév kollégiumi férőhely pályázat
hirdetményét, amelyet a szükséges módosításokkal a Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett elfogadott.
Hernády Gergely ismertette a Bercsényi 28-30 Kollégium következő féléves kollégiumi havi
díját, és tájékoztatott a nevezetes adminisztrációs időpontokról.

Öntevékeny köri beszámoló
Marton Dániel beszámolt az előző Öntevékeny köri gyűlésen történtekről, ahol ismertette a
projektor használati rendet a körvezetőkkel, hirdette a 2015. évi EFOTT fesztiválon való
megjelenés lehetőségét, tájékoztatást nyújtott a 2014/2015 tavaszi félév Közösségi ösztöndíj
pályázatáról.
Marton Dániel elmondta, hogy személyes találkozókat tart a hallgatói öntevékeny csoportok
vezetőivel. Eddig az Építész Klub, és a Könyvtár Kör hallgatói öntevékeny csoportok
vezetőivel tartott megbeszélést.

Senior Kör beszámoló
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 mai napon kerül megrendezésre a Gólyatanács záró
eseménye.
Heincz Dániel tájékoztatott, hogy a Gólyatanács tagjainak írásos beszámoltatása folyamatban
van, szóbeli elbeszélgetésekre a pótlási hét folyamán kerül sor.

Szakmai közéleti beszámoló
Józsa Katalin elmondta, hogy a Graphisoft munkatársát körbevezette a Bercsényi 28-30
Kollégium tanulóhelységeiben, valamint az egyetemi számítástechnikai laborokban.

A következő rendes ülés időpontja 2015. május 26. (kedd) 18.00, helye: BME K. Épület III.
Emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája.
Budapest, 2015. május 11.
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Hat. Szám

Előterjesztés

Eredmény

68/2015.

2015. évi Ballagás költségvetés

12 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

69/2015.

2015/2016 tavaszi félév kollégiumi
férőhely pályázat hirdetmény

12 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

