Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2015. június 22-én, 18.00-kor tartott rendes üléséről

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,
Józsa Katalin, Kristály Márton, Nagy László, Somhegyi Balázs, Szabó Ádám, Tarnóczi Eszter,
Vidák Miklós
Kimentéssel hiányzik: Daku Dávid, Marton Dániel
Vendég: Dóka Antal, Gézárt József, Gulyás Eszter, Jakus Máté (90p), Mericskai Dorina,
Mészáros Dóra, Pataki Bálint, Salamon Csilla, Vörös Augusztina

Elnöki beszámoló
Farkas Péter tájékoztatott, hogy a balatonlellei táboroztatással kapcsolatos kari étkezési
igényeket továbbította az Egyetemi Hallgatói Képviselet kérésére.
Farkas Péter elmondta, hogy a Gólyatáborral kapcsolatos adatszolgáltatást elvégezte az
Egyetemi Hallgatói Képviselet kérésére.
Farkas Péter elmondta, hogy a múlt hét folyamán átruházott hatáskörben kérvényt bírált
Dobszay Gergely oktatási dékánhelyettessel, egyeztettek továbbá a szerkezeti szakirány
becsatlakozás mikéntjéről, valamint a Tartószerkezetek szigorlat követelményrendszerének
változásáról.
Farkas Péter beszámolt a június 15-i Dékáni Tanácson elhangzottakról.
Farkas Péter elmondta, hogy részt vett a Kari Tanács tagválasztó fórumán, ahol a szavazáson
túl Molnár Csaba dékán tájékoztatott a jelenlegi kari oktatási és közéleti helyzetről.
Farkas Péter elmondta, hogy egyeztetett a Dékáni Hivatallal a korábbi keretmegelőlegezés
rendezése ügyében.
Farkas Péter beszámolt a június 22-i Dékáni Tanácson történtekről, ahol többek között a kari
illetőségű laborok helyzetéről esett szó.
Farkas Péter tájékoztatott, hogy a mai nap folyamán Józsa Katalinnal találkozón vettek részt
Kálmán Ernővel a későbbi közös együttműködés kialakítása céljából.

EHK beszámoló
Vidák Miklós elmondta, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ellenőrzést
tartott az egyetemi doktori iskolák működése kapcsán.

Vidák Miklós tájékoztatott a kollégiumi hálózathasználati díjakkal kapcsolatos fejleményekről.
Vidák Miklós elmondta, hogy a Képzési és Kimeneti Követelmények átdolgozása
megkezdődött.
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a Szenátus Gazdasági Bizottsági ülésén vett részt.

Oktatási beszámoló
Balázs Anna elmondta, hogy Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol a tagok a következő
félévi zárthelyi ütemterv véleményezésével foglakoztak.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a Tanulmányi Ügyrenddel, és az Oktatás Hallgatói
Véleményezése kérdőívvel kapcsolatos véleményezést továbbította az Egyetemi Hallgatói
Képviselet kérésére.
Balázs Anna elmondta, hogy június 24-én kezdődik az előzetes tárgyfelvételi időszak.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a BSc képzés kötelezően válaszható tárgyai kapcsán
tájékoztatót tett közzé a Hallgatói Képviselet honlapján.

Juttatási beszámoló
Tarnóczi Eszter beszámolt a legutóbbi Külső Szociális Bizottságon történtekről, ahol az
Egységes Szociális Rendszer teszteléséről, a nyári időszakban várható munkaütemezésről, és a
kari szociális ösztöndíj pályázatok Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságon történő bemutatásáról
esett szó.
Tarnóczi Eszter elmondta, hogy egyeztetett Hernády Gergellyel a nyári időszakban a
kollégiumi férőhely és a szociális ösztöndíj pályázatok időpontjairól.
Tarnóczi Eszter elmondta, hogy a hét folyamán az Egyetemi Hallgatói Képviselet Külső
Pályázati Bizottsági ülést tart, mely minden képviselő számára nyitott.

Gazdasági beszámoló
Nagy László elmondta, hogy egyeztetett a DSK és Kondi Kör hallgatói öntevékeny csoportok
vezetőivel az esetleges eszközfejlesztési igények kapcsán. Ezt követően bemutatta javaslatát az
erre fordítható pénzügyi keret felhasználására, melyet a Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 nem és
0 tartózkodás mellett elfogadott.
Nagy László ismertette javaslatát a Bercsényi 28-30 Kollégium alagsori helyiségének hang- és
fénytechnikai jellegű fejlesztése kapcsán.

Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a nyári időszakra vonatkozó kollégiumi szobabeosztást
elkészítette.
Hernády Gergely ismertette a 2015/16 őszi félév kollégiumi felvételi pályázattal kapcsolatos
legfontosabb időpontokat.
Hernády Gergely elmondta, hogy azok számára, akik nem részesültek nyáron kollégiumi
férőhelyben, június 27-ig tart a kiköltözési időszak.

Közéleti beszámoló
Somhegyi Balázs ismertette Kiss Luca pályázatát a 2015. évi Szakmai Napok főszervezői
posztjára, melyet a hallgatói képviselők 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtak.
Somhegyi Balázs elmondta, hogy nem érkezett be főszervezői pályázat a 2015. évi Gólyabál
kapcsán, de Pataki Bálint helyszínen történt jelölését a Hallgatói Képviselet 10 igen, 0 nem és
1 tartózkodás mellett támogatta.
Somhegyi Balázs beszámolt a legutóbbi Rendezvény Bizottsági ülésen történtekről, ahol a
Gólyabál fellépők, valamint a fővárosi kulturális intézmények nyújtotta kedvezmények
felkutatásának lehetőségéről esett szó.
Somhegyi Balázs elmondta, hogy a Kari Táborral kapcsolatos legfontosabb fejleményeket
folyamatosan továbbítja a megfelelő fórumokra.
Somhegyi Balázs tájékoztatott a vizsgaidőszak alatt futott rendezvény kérdőív helyzetéről.

Senior Kör beszámoló
Kristály Márton összegezte a Senior továbbképző hétvége eseményeit.

Jakus Máté megérkezett.

Szakmai közéleti beszámoló
Józsa Katalin elmondta a mai napon Kálmán Ernővel történt egyeztetés részleteit.
Józsa Katalin tájékoztatott, hogy a hét folyamán, pénteken egyeztet a Graphisoft illetékes
képviselőjével.

Egyéb
Jakus Máté és Pataki Bálint ismertették a Bercsényi Gödör Klub hallgatói öntevékeny csoport
féléves gazdasági beszámolóját, melyet a hallgatói képviselők 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadtak.
Farkas Péter ismertette a 2015/16 őszi félév Közösségi ösztöndíj pályázat végleges
eredményét, melyet a Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Farkas Péter bemutatta javaslatát a Hallgatói Képviselet közösségi ösztöndíjpályázat júniusi
időszakra vett eredményére, melyet a hallgatói képviselők 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadtak.
Farkas Péter tájékoztatott a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselet
megkeresése kapcsán, mely a korábbiakhoz hasonlóan a Gólyahajó nevű rendezvény közös
szervezését célozta.
Farkas Péter elmondta, hogy a BME ÉPK HÖK SZMSZ értelmében Heincz Dániel képviselői
mandátuma hallgatói jogviszonya megszűnése okán a kari záróvizsga időszak utolsó napján
lejár.

Budapest, 2015. június 22.
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Hat. Szám

Előterjesztés

79/2015.

Javaslat a sport normatíva kari
keretének felhasználására

11 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

80/2015.

2015. évi Szakmai Napok
főszervező jelölt: Kiss Luca

11 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

81/2015.

2015. évi Gólyabál főszervező
jelölt: Pataki Bálint

10 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

11 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

11 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

11 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

82/2015.
83/2015.

84/2015.

Bercsényi Gödör Klub 2014/15
tavaszi félév gazdasági beszámoló
2015/16 őszi félév Közösségi
ösztöndíj pályázat végleges
eredmény
Hallgatói Képviselet közösségi
ösztöndíj pályázat eredmény
(június)

Eredmény

