	
  

Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2015. november 2-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Gulyás Eszter, Hernády Gergely, Horváth
Bálint, Józsa Katalin, Kristály Márton, Mericskai Dorina, Nagy László, Németh Péter, Patai
Boglárka, Pinczés Gergő, Somhegyi Balázs, Suhajda Richárd, Tarnóczi Eszter, Vidák Miklós
Kimentéssel hiányzik: Daku Dávid
A Hallgatói Képviselet jelenlevő tagjai nyilatkoznak, hogy képviselői mandátumuk érvényes,
kizáró ok az ülés időpontjában nem áll fent.

Elnöki beszámoló
Balázs Anna beszámolt az október 29-i Elnöki Értekezleten történtekről, ahol többek között a
kollégiumi edzőtermek fejlesztési terveiről, valamint a Térítési és Juttatási Szabályzat
módosítás tervezetéről volt szó.
Balázs Anna elmondta, hogy október 30-án a Kari Papír c. folyóirat által készített interjún vett
részt Farkas Péterrel.
Balázs Anna beszámolt a november 2-i Dékáni Tanácson történtekről, ahol az építészmérnöki
osztatlan képzés Képzési és Kimeneti Követelményéről, a Nyílt Napról és a kari rendezésű
szakmai workshop középiskolásoknak c. rendezvényről volt szó.
Balázs Anna előterjesztette a Kari Papír főszerkesztői pályázat hirdetményét, amelyet a
Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Balázs Anna előterjesztette a Megfagyott Muzsikus főszerkesztői pályázat hirdetményét,
amelyet a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Balázs Anna előterjesztette 2015. év maradványkeret felosztásának elveit és pontrendszerét,
amelyet a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Balázs Anna felkérte Komonyi Dánielt az Erasmus pályázatok kapcsán kapcsolattartói
pozícióra a Hallgatói Képviselet részéről.
Balázs Anna felkérte Józsa Katalint a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia
kapcsolattartói pozíciójára a Hallgatói Képviselet részéről.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy november 6-8. között kerül megrendezésre a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy november 4-én Stratégiai Bizottságot tart.

	
  

	
  
EHK beszámoló
Vidák Miklós beszámolt a Vezetői Értekezlet előző heti ülésén történtekről, ahol többek
között szó volt a 0. zárthelyi dolgozat létjogosultságáról, valamint elmondta, hogy az
egyetemi vezetés a 2020. évig esedékes fejlesztési tervek összeállításával foglalkozik.
Vidák Miklós beszámolt az Egyetemi Hallgatói Képviselet előző ülésén történtekről, ahol
többek között elfogadásra került a BME Sporteszköz pályázat hirdetménye.

Oktatási beszámoló
Gulyás Eszter beszámolt az október 29-i Belső Oktatási Bizottságon történtekről, ahol a
bizottság tagjai a mintatanterv módosítás tervezetet véleményezték.
Gulyás Eszter tájékoztatott, hogy november 5-én Belső Oktatási Bizottságot tervez tartnai,
ahol a 2015/16 tanévben esedékes feladatok kiosztása lesz a téma.
Gulyás Eszter elmondta, hogy az előző héten a 2015/16 őszi félév vizsgarend tervezetének
elkészítésével foglalkozott.

Juttatás-térítési beszámoló
Tarnóczi Eszter tájékoztatott, hogy az eredményes ösztöndíjpályázatok kiutalása kapcsán
felmerült problémák feltárásával foglalkozott az előző héten.

Gazdasági beszámoló
Nagy László beszámolt az október 29-i Belső Gazdasági Bizottságon történtekről, ahol a
kollégiumi edzőterem fejlesztési tervéről volt szó.
Nagy László tájékoztatott, hogy az Öntevékeny köri pályázatok elszámolásával foglalkozott
az előző héten.

Kollégium
Németh Péter beszámolt az október 30-i Külső Kollégiumi Bizottságon történtekről, ahol a
2015/16 tanévben esedékes kollégiumot érintő feladatok feltárásával foglalkoztak.
Németh Péter tájékoztatott, hogy a hallgatói öntevékeny csoportok taglistáit frissítette a
Bercsényi 28-30. Kollégium portáján.

	
  

	
  
Közéleti beszámoló
Somhegyi Balázs elmondta, hogy az előző héten megbeszélésen vett részt az Építész Gólyabál
helyszínén, az Experidance Rendezvényházban, ahol a rendezvény részleteit vitatták meg.
Somhegyi Balázs beszámolt az október 27-i Rendezvény Bizottságon történtekről, ahol többek
között szó volt a Bercsényi Gödör Klub fejlesztési tervéről.
Somhegyi Balázs tájékoztatott, hogy november 3-án Rendezvény Bizottságot tervez tartani,
ahol a hallgatói öntevékeny csoportok helyzete a kari közéletben lesz a téma.

Öntevékeny köri beszámoló
Patai Boglárka elmondta, hogy az előző héten Somhegyi Balázzsal tárgyalt a hallgatói
öntevékeny csoportok helyzetéről, illetve felülvizsgálta a csoportok leltár listáját.

HSB delegált beszámoló
Komonyi Dániel tájékoztatott, hogy december 12-én kerül megrendezésre a Mikulás Kupa.
Komonyi Dániel beszámolt a BME Sporteszköz pályázaton igényelt eszközök listájáról.

PR beszámoló
Józsa Katalin beszámolt a 2015/16 őszi félévben esedékes feladatairól a Hallgatói Képviselet
PR tevékenységét illetően.
Józsa Katalin beszámolt az október 27-i Szponzori Bizottságon történtekről, ahol a cégek
tematikus sorrendbe állításán kívül további szűkítést végeztek el a listában, valamint
tájékoztatott, hogy a november 3-i Szponzori Bizottságon az egyes cégekre szabott
programok megalkotása lesz a feladat.

Gólyatanács beszámoló
Hernády Gergely tájékoztatott a Gólyatanács 2015/16 őszi félévében esedékes üléseinek
ütemezés tervezetéről, azoknak lehetséges témáiról.

IT beszámoló
Kristály Márton elmondta, hogy az előző héten a levelező listák felülvizsgálatával és a
Gólyatábor kiértékelő kérdőív feldolgozásával foglalkozott.

	
  

	
  
Nyílt Nap beszámoló
Horváth Bálint ismertette a 2015. november 27-én megrendezésre kerülő Nyílt Nap
programtervezetét.

A következő rendes ülés időpontja 2015. november 9. (hétfő) 19.00, helye: BME K. épület
III. emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája.

Budapest, 2015. november 2.

Jegyzőkönyvvezető:
Józsa Katalin

Ülésvezető:
Balázs Anna
Elnök

	
  

	
  
Hat. Szám

Előterjesztés

Eredmény

112/2015.

Kari Papír főszerkesztői pályázat
hirdetmény

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

113/2015.

Megfagyott Muzsikus főszerkesztői
pályázat hirdetmény

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

114/2015

2015. év maradványkeret felosztási
elvek

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

	
  

