Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2015. június 8-án, 18.00-kor tartott rendes üléséről

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Daku Dávid, 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: Gerencsér Noémi, Gulyás Eszter, Németh Péter, Salamon Csilla, Szilágyi Szabolcs,
Vörös Augusztina

Napirend előtt
Jászberényi Tünde lemond választott, szavazati jogú képviseleti mandátumáról. Lemondását a
Hallgatói Képviselet 11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Jászberényi Tünde távozik.

Elnöki beszámoló
Farkas Péter összegezte a május 27-i Kari Tanácson történteket, ahol többek között az
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, a Rajzi és Formaismereti Tanszék, a Szilárdságtani
és Tartószerkezeti Tanszék, valamint az Urbanisztika Tanszék tanszékvezetői pályázatai
egyhangúlag elfogadásra kerültek.
Farkas Péter beszámolt a május 27-i Elnöki Értekezleten történtekről.
Farkas Péter elmondta, hogy május 28-án Jubielumi diplomaosztón, valamint a Kari
Tanulmányi Bizottság ülésén vett részt, ahol szó volt a Komplex 1-2. c. tantárgy
keretszámairól, a szerkezeti szakirányba való utólagos becsatlakozásról és a műszaki diploma
bizottság felállításáról.
Farkas Péter beszámolt a június 1-i Dékáni Tanácson elhangzottakról, ahol a kari nyílt nap
szervezéséről tárgyaltak.
Farkas Péter megköszönte a részvételt a június 3-i Ünnepi Kari Tanácson megjelent
képviselőknek.

EHK beszámoló
Daku Dávid beszámolt a Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
tulajdonosváltási procedúrájával kapcsolatos tudnivalókról.
Daku Dávid beszámolt a Vezetői Értekezlet előző ülésén történtekről.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet külső ösztöndíjainak
kezelésével kapcsolatban a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz fordult.
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet megreformált honlapja már a
tesztelési fázisban tart, a napokban várható annak publikálása.
Daku Dávid beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet előző ülésén történtekről, ahol a
Külső Kollégiumi Bizottság által előkészített kollégiumi férőhelyek karok szerinti
szétosztását elfogadták, valamint Vidák Miklóst gazdasági referensi posztra választották.
Daku Dávid elmondta, hogy május 30-án ünnepi Szenátusi ülésen vett részt.

Oktatási beszámoló
Balázs Anna beszámolt a május 18-án tartott Külső Oktatási Bizottságon történtekről, ahol az
új tagok (Koltai Gábor Soma, Novák Balázs) bemutatásán túl a 2011. évi CCIV. törvény – a
nemzeti felsőoktatásról várható módosításáról, ehhez kapcsolódóan a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat módosításról volt szó.
Balázs Anna tájékoztatott a Hallgatói Képviselet díjainak 2014/2015 tanévre vonatkozó
szavazásának végső kitöltöttségéről.
Balázs Anna elmondta, hogy rendszeresen egyeztet Krähling János tanszékvezetővel az
Építészettörténet alapszigorlat vizsgahelyeinek számáról.
Balázs Anna beszámolt a 2014/2015 tavaszi félév vizsgaidőszaka alatt felmerült
problémákról, amelyek főleg a Tartószerkezetek szigorlat és az Épületszerkezettan
szigorlatokat érintették.
Balázs Anna elmondta, hogy a szerkezeti szakirányra való utólagos becsatlakozás papír
alapon kerül adminisztrálásra.
Heincz Dániel elmondta, hogy az Építészmérnöki Kar kari Erasmus tantárgy-akkreditációs
szabályzatának módosítása elkészült, várhatóan a következő Kari Tanácson az eddig hatályos
szabályzat hatályát veszti, és az új, módosított szabályzat Dékáni Utasításként lép érvénybe.

Juttatási beszámoló
Tarnóczi Eszter beszámolt a május 28-i Külső Szociális Bizottságon történtekről, ahol a
választott bírálók pályázási lehetőségeiről, az utánpótlás kérdésköréről, a finanszírozási
forrásról tárgyaltak.
Tarnóczi Eszter elmondta, hogy június 9-én Külső Szociális Bizottság ülésén vesz részt, ahol
az Egységes Szociális Rendszer tesztelését fogják végezni.
Tarnóczi Eszter tájékoztatott, hogy az Egységes Szociális Rendszer július 27-től lesz
működőképes.

Gazdasági beszámoló
Nagy László elmondta, hogy a B3 hallgatói öntevékeny csoport május havi gazdasági
elszámolásával foglalkozik, valamint, hogy személyes megbeszélést tartott a vezetőséggel.
Nagy László elmondta, hogy egyeztetett a Kondi Kör és a Bercsényi Gödör Klub hallgatói
öntevékeny csoportok vezetőivel a köreiket érintő fejlesztési javaslataikról.
Nagy László előterjesztette a 2015. július 30. és augusztus 1. között megrendezésre kerülő
Kari Tábor költségvetését, amelyet a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett elfogadott.

Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy a nyári időszak kollégiumi elhelyezésésével kapcsolatos
információkat kihirdette.
Közéleti beszámoló
Somhegyi Balázs beszámolt a Rendezvény Bizottság előző ülésén történtekről, ahol gazdasági
szempontok alapján vizsgálták a következő félév rendezvényeit, valamint elmondta, hogy a
héten újabb ülést szeretne összehívni.
Somhegyi Balázs tájékoztatott a Kari Tábor szervezésének helyzetéről, összegezte a
programot.

Öntevékeny köri beszámoló
Marton Dániel előterjesztette a 2015/2016 tanév őszi félévére kiírt Közösségi ösztöndíj
pályázat eredményét, amelyet a Hallgatói Képviselet a szükséges módosításokkal 11 igen, 0
nem, 2 tartózkodás mellett elfogadott.

Senior Kör beszámoló
Kristály Márton összegezte a június 5-i Senior továbbképző napon történteket.
Kristály Márton elmondta, hogy a június 19-21. között megrendezésre kerülő Senior hétvégét
kihirdette és a jelentkezés megkezdődött.

Szakmai közéleti beszámoló
Somhegyi Balázs elmondta, hogy egyeztetett a Frappellas képviselőjével egy esetleges
jövőbeni együttműködés kialakítása okán.

A következő rendes ülés időpontja 2015. június 22. (hétfő) 18.00, helye: BME K. épület III.
emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája.

Budapest, 2015. június 8.

Jegyzőkönyvvezető:
Józsa Katalin

Ülésvezető:
Farkas Péter
Elnök

Hat. Szám

Előterjesztés

Eredmény

76/2015.

Képviselő lemond szavazati jogú
mandátumáról: Jászberényi Tünde

11 igen

1 nem

1 tartózkodás

elfogadva

77/2015.

2015 nyári Kari Tábor költségvetés

13igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

78/2015.

2014/2015 tavaszi félévi Közösségi
Ösztöndíj pályázat eredmény

11 igen

0 nem

2 tartózkodás

elfogadva

