Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2015. szeptember 28-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Daku Dávid (4p), Farkas Péter, Hernády
Gergely, Kristály Márton, Marton Dániel (6p), Nagy László, Somhegyi Balázs, Vidák Miklós
(10p)
Kimentéssel hiányzik: Józsa Katalin, Szabó Ádám, Tarnóczi Eszter
Vendég: Gézárt József, Gulyás Eszter, Horváth Bálint, Kiss Luca, Komonyi Dániel, Mericskai
Dorina, Németh Péter, Pinczés Gergő, Suhajda Richárd

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

Napirend előtt
Kiss Luca elmondta, hogy a VI. Építész Szakmai Napok sikeresen lezajlott, továbbá beszámolt
a tapasztalatairól. Elmondta, hogy a következő héten Nagy László segítségével összeállítják a
rendezvény gazdasági beszámolóját.

Elnöki beszámoló
Farkas Péter beszámolt, hogy a napokban elkészítette a feltöltésre kerülő kari kiegészítő és
tanulmányi ösztöndíjak adminisztrációját.
Farkas Péter tájékoztatott, hogy a mai nap folyamán kihirdetésre kerül a 2015. évi Tisztújító
Szavazás.

EHK beszámoló
Vidák Miklós beszámolt, hogy szeptember 24-én az Egyetemi Hallgatói Képviselet
(továbbiakban: EHK) elnökválasztó és alakuló ülést tartott, melyen Daku Dávidot ismételten
megválasztották az EHK elnökének. További személyi és feladatköri változások az EHK
honlapján érhetők el.
Vidák Miklós elmondta, hogy a kari lapokban való hirdetések kezelése a továbbiakban a BME
Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. feladatköre.
Vidák Miklós tájékoztatott az Egyetem balatonlellei és gödi táborai felhasználási feltételeinek
változásáról.

Daku Dávid beszámolt, hogy az EHK szeptember 24-én elfogadta a kollégiumi mentori
pótpályázatokra tett javaslatokat.

Oktatási beszámoló
Balázs Anna beszámolt a Belső Oktatási Bizottság szeptember 22-i ülésén történtekről, ahol a
mintatanterv tervezet vizsgálatával és átalakításával foglalkoztak.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a héten Belső Oktatási Bizottságot fog tartani, melyen a
kötelezően választható tárgyak felülvizsgálata lesz a fő téma.

Juttatás-térítési beszámoló
Farkas Péter elmondta, hogy Tarnóczi Eszter szeptember 23-án részt vett a Külső Szociális
Bizottság ülésén, melyen az aktuális félév rendszeres szociális ösztöndíj pályázat minimum
ponthatárának megállapítása történt meg.

Gazdasági beszámoló
Nagy László beszámolt, hogy a héten megtörtént a Gólyahajó rendezvény gazdasági
elszámolása.

Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy szeptember 30-án a Külső Kollégiumi Bizottság ülésére
megy, melyen az egységes kollégiumi felvételi rendszer kialakítása lesz a fő téma.
Közéleti beszámoló
Somhegyi Balázs emlékeztetett, hogy szeptember 30-án kerül megrendezésre a BME Together
rendezvény.
Somhegyi Balázs beszámolt, hogy szeptember 24-én részt vett Józsa Katalinnal a Magyar
Építész Kamara Területi Elnöki Találkozóján, Kaposváron.
Somhegyi Balázs tájékoztatott, hogy a Gólyabál szervezése folyamatosan zajlik, és az idei
fellépők listája véglegesedett.

Öntevékeny köri beszámoló
Marton Dániel prezentálta az Öntevékeny köri pályázat első fordulójának eredményét, melyet
a Hallgatói Képviselet 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott.

Marton Dániel elmondta, hogy az elmúlt hét folyamán beszélgetéseket tartott a kari
öntevékeny csoportok vezetőivel.

HSB delegált beszámoló
Marton Dániel tájékoztatott, hogy kiírásra került az EHK Sportösztöndíj pályázata.

Senior Kör beszámoló
Kristály Márton elmondta, hogy a Gólyatábor és Gólyahét kiértékelő kérdőívet a héten
véglegesíti és kiküldi a Hallgatói Képviselet információs csatornáin.
Kristály Márton elmondta, hogy – a Senior Kör vezetésével – a gólyákkal közös kulturális
esemény esedékes a Szkéné Színházban, a jegyek megvásárlása folyamatban van.

A következő rendes ülés időpontja 2015. október 5. (hétfő) 19.00, helye: BME K. épület III.
emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája.

Budapest, 2015. szeptember 28.
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