Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2015. november 16-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Gulyás Eszter, Hernády Gergely, Horváth
Bálint, Józsa Katalin (10p), Komonyi Dániel, Kristály Márton (5p), 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 a november 16-i Dékáni Tanácson történtekről, ahol a következő
félévi stratégia ismertetésén kívül szó volt az Alkotóhetet érintő változásokról.
Balázs Anna beszámolt a november 11-i Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülésének főbb
eseményeiről, valamint hozzátette, hogy november 18-án ismét Hallgatói Jogorvoslati
Bizottság ülésen vesz részt.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy november 22-én rendkívüli Hallgatói Képviseleti ülést tart az
Év végi Közösségi ösztöndíj pályázat hirdetmény elfogadása és a Hallgatói Képviselet
október-novemberi közösségi ösztöndíj pályázat eredménye végett.

EHK beszámoló
Vidák Miklós tájékoztatott a Rektori Kabinet szervezeti felépítésének részleteiről, valamint az
egyetemi helyiségeket használó csoportosulások költözésének lehetőségeiről.
Vidák Miklós elmondta, hogy a „Fából vaskarika” egyetemi szintű hallgatói tervpályázat
gazdasági elszámolásával ő foglalkozik.

Oktatási beszámoló
Gulyás Eszter elmondta, hogy a 2015/16 őszi félév vizsgarendet Dobszay Gergely oktatási
dékánhelyettessel egyeztette.
Gulyás Eszter tájékoztatott, hogy november 26-án 15.00-kor kerül megrendezésre a
Szakirányválasztási tájékoztató előadás, melynek a teremfoglalása még folyamatban van

Gulyás Eszter beszámolt a november 13-i Külső Oktatási Bizottságon történtekről, ahol a
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának Oktatási Szekciójának eseményeit
összegezték.
Gulyás Eszter beszámolt a november 12-én Belső Oktatási Bizottságon történtekről, ahol egy
Oktatási Fórum megszervezéséről, egy diploma utáni lehetőségeket feltáró kérdőív
összeállításáról, valamint a mintatanterv módosítás tervezetéről beszéltek.

Juttatás-térítési beszámoló
Tarnóczi Eszter elmondta, hogy a tanulmányi ösztöndíj pályázat korrekciójára szorult
hallgatók a tanulmányi nyilvántartó rendszerben a 026-os kérvény leadásával juthatnak a
korrekció összegéhez.
Tarnóczi Eszter tájékoztatott, hogy november 18-án Belső Juttatási Bizottságot tart, amelyen
a Demonstrátori ösztöndíj pályázat, illetve a Kari BME ösztöndíj pályázat pontrendszere
lesznek napirenden.

Gazdasági beszámoló
Nagy László elmondta, hogy november 12-én a kollégiumi edzőterem fejlesztési tervét
Komonyi Dániellel véglegesítették, és továbbították azt az Egyetemi Hallgatói Képviselet
felé.
Nagy László tájékoztatott, hogy az október havi elszámolást véglegesítette Orbán Balázzsal
az előző héten.
Nagy László tájékoztatott, hogy november 19-én Belső Gazdasági Bizottságot tart, amelyen a
következő évi Öntevékeny Köri pályázatok kivitelezésének lehetőségei kerülnek napirendre.

Kollégium
Németh Péter tájékoztatott, hogy november 20-án Belső Kollégiumi Bizottságot tart, amelyen
Kutas Balázs vezetőmentor is jelen lesz. A továbbiakban a vezetőmentor állandó tagja a Belső
Kollégiumi Bizottságnak.
Németh Péter beszámolt a november 12-i Bercsényi 28-30. Kollégiumban történt
körbevezetésről, ahol a Kancellária képviselői mérték fel a Kollégium helyiségeinek állapotát.

Közéleti beszámoló
Somhegyi Balázs beszámolt a november 10-i Rendezvény Bizottságon történtekről, ahol
többek között a III. Építész Sportnap, a 2015/16 tavaszi félév ütemezése és egy új közösségi
oldal létrehozása került napirendre. A Rendezvény Bizottság Komonyi Dánielt jelölte ki a III.
Építész Sportnap főszervezőjének.

Somhegyi Balázs tájékoztatott, hogy november 17-én Rendezvény Bizottságot tart, ahol az
Építész Napok koncepcionális újragondolásával és a jövő évi Gólyatábor lehetséges
helyszíneinek feltárásával fognak foglalkozni.

Öntevékeny köri beszámoló
Patai Boglárka elmondta, hogy november 14-ig bezárólag további tizenegy hallgatói
öntevékeny csoport vezetőjével tartott leltározást a körök használatában lévő eszközökről,
valamint elbeszélgetett a következő félévet érintő programtervezeteikről.
Patai Boglárka beszámolt a november 12-i Öntevékeny Köri gyűlésen történtekről.

HSB delegált beszámoló
Komonyi Dániel ismertette a III. Építész Sportnap programtervezetét.
Komonyi Dániel elmondta, hogy segédkezett Patai Boglárkának a Bercsényi DSK és a
Bringakör hallgatói öntevékeny csoportok használatában lévő eszközök leltározásánál.

PR beszámoló
Józsa Katalin elmondta, hogy november 17-én kerül megrendezésre a Tudományos és
Művészeti Diákköri Konferencia, amelyen a Hallgatói Képviselet a szekciónkénti Bíráló
bizottság javaslatára két pályaművet tüntet majd ki a HK prezentációs díjjal.
Józsa Katalin beszámolt a november 12-i Szponzori Bizottságon elhangzottakból, ahol
meghívott vendégként Szűcs Imre Ferenc ismertette az Építész Klub hallgatói öntevékeny
csoport Épületszerkezettan tantárgyak kiegészítő tanulmányútjainak részleteit a bizottság
tagjainak, illetve az egyes cégekre szabott programok véglegesítése történt meg.

Gólyatanács beszámoló
Hernády Gergely beszámolt a november 11-i Gólyatanács ülésén történtekről, valamint
hozzátette, hogy a következő ülés időpontja november 18. 19.00, amelynek meghívott
vendégei Balázs Anna és Nagy László.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy november 17-én Utánpótlás Bizottságot tart Kristály
Mártonnal, ahol a Senior Kör és a Gólyatanács következő időszakának koncepcionális
újragondolása kerül napirendre.

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

Budapest, 2015. november 16.
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Józsa Katalin
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Elnök

