	
  

Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2015. szeptember 1-én, 19.00-kor tartott rendkívüli üléséről

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Daku Dávid (20p), Farkas Péter, Józsa Katalin,
Kristály Márton, Marton Dániel, Nagy László, Somhegyi Balázs, Szabó Ádám, Tarnóczi
Eszter, Vidák Miklós
Kimentéssel hiányzik: Hernády Gergely
Vendég: Gézárt József (5p)

A Hallgatói Képviselet jelenlevő tagjai nyilatkoznak, hogy képviselői mandátumuk érvényes,
kizáró ok az ülés időpontjában nem áll fent.

Elnöki beszámoló
Farkas Péter elmondta, hogy augusztus 27-én megbeszélésen vett részt Dobszay Gergely
oktatási dékánhelyettessel.
Farkas Péter beszámolt az augusztus 31-i Dékáni Tanácson elhangzottakról, ahol többek
között szó esett a mintatanterv módosításának helyzetéről, bevezetésének stratégiájáról.
Farkas Péter beszámolt a szeptember 1-i Kancellári megbeszélésen elhangzottakról, ahol a
2015/2016 őszi félév Kollégiumi Férőhely pályázat eredményességéről tárgyaltak.
Farkas Péter elmondta, hogy a félév kezdéshez köthető hallgatói levelek megválaszolásával
foglalkozik. Farkas Péter tájékoztatott, hogy a félévkezdéssel kapcsolatos tanulmányi,
kérvénybeadási és egyéb adminisztratív teendők egyeztetésével foglalkozik.

EHK beszámoló
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy a 2015. nyári gólyatáborok a tervezett módon, sikeresen
lezajlottak.
Vidák Miklós elmondta, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek adminisztrációs tevékenységét
egyszerűsíteni hivatott költségvetés sablon elkészítésével foglalkozik.
Daku Dávid beszámolt a nyáron tartott Vezetői Értekezleteken elhangzottakról.
Daku Dávid tájékoztatott a 2015/2016 őszi félév kifizetési időpontjairól.
Daku Dávid elmondta, hogy a Karok 2016. év nyári balatonlellei BME Ifjúsági Tábor
férőhelyfoglalási igényeit szeptember végéig szeretné rögzíteni.
	
  

	
  
Oktatási beszámoló
Balázs Anna beszámolt az augusztus 27-i Dobszay Gergely oktatási dékánhelyettessel történt
megbeszélésen elhangzottakról, ahol többek között az év eleji Épületszerkezettan
zárószigorlat, Tartószerkezetek szigorlat, valamint a Tervezési szigorlat helyzetéről, az induló
épületszerkezettan tantárgyak követelmény változtatásáról, a 2015/2016 őszi félév
órarendjéről, illetve a kedvezményes tanrend igénylésének menetéről tárgyaltak.

Juttatási beszámoló
Tarnóczi Eszter elmondta, hogy a Kollégiumi férőhelypályázathoz tartozó szociális pontok
kiosztása rendben lezajlott.
Tarnóczi Eszter tájékoztatott, hogy az Egységes Szociális Rendszer hibás működése miatt a
Rendszeres szociális pályázatok leadási határideje szeptember 6-ra módosult.
Tarnóczi Eszter tájékoztatott, hogy a Kollégiumi és Szociális Bizottság tagjainak
vizsgáztatása megkezdődött.

Gazdasági beszámoló
Nagy László tájékoztatott, hogy a 2015. évi Építész Gólyatábor gazdasági beszámolóját
elkészítette.
Nagy László tájékoztatott a szeptember 2-i Építész-Vegyész Gólyahajó szervezésének
helyzetéről.

Kollégiumi beszámoló
Farkas Péter tájékoztatott, hogy a 2015/16 őszi félév Kollégiumi férőhelypályázata
eredményesen lezajlott, az üresen maradt kollégiumi férőhelyek feltöltése folyamatosan
zajlik, továbbá a férőhelyek elfoglalása – a vis maior eseteket leszámítva – jelen hét péntekéig
lehetséges,

Közéleti beszámoló
Somhegyi Balázs elmondta, hogy a 2015/2016 őszi félévben esedékes rendezvények
kollégiumi teremigényének összeállításával, illetve a hallgatói öntevékeny csoportok
honlapjai elérhetőségeinek összegyűjtésével foglalkozik.
Somhegyi Balázs tájékoztatott az Építész Szakmai Napok, illetve az Építész Gólyabál
szervezésének helyzetéről.

	
  

	
  
Szakmai közéleti beszámoló
Józsa Katalin tájékoztatott a Szakmai Napok kapcsán megrendezésre kerülő Archicad
workshop szervezésének helyzetéről.
Józsa Katalin elmondta, hogy a Zarges építőipari cég segítségével kerül felújításra a
Bercsényi 28-30 Kollégium 5. emeleti műterme.

HSB delegált beszámoló
Marton Dániel elmondta, hogy szeptember 2-án a Hallgatói Sport Bizottság ülésén vesz részt,
ahol a Bercsényi 28-30 és Kármán Tódor Kollégiumok, valamint a BME Sportközpont
tornatermeinek időbeosztását készítik el.

IT beszámoló
Kristály Márton elmondta, hogy a Gólyahéten megrendezésre kerülő Neptun és Gmail oktatás
szervezésével, illetve a gólyák levelezőlistájának elkészítésével foglalkozik.

Senior Kör beszámoló
Kristály Márton elmondta, hogy a Gólyahét alkalmából az idegennyelvű képzésbe felvételt
nyert hallgatók is részt vehetnek egyes programokon a seniorok vezetésével.

A következő rendes ülés időpontja 2015. szeptember 7. (hétfő) 19.00, helye: BME K. épület
III. emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája.
Budapest, 2015. szeptember 1.

Jegyzőkönyvvezető:
Józsa Katalin

Ülésvezető:
Farkas Péter
Elnök

	
  

