Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2016. január 25-én, 18.00-kor tartott rendes üléséről

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Daku Dávid, Gulyás Eszter, Hernády Gergely,
Horváth Bálint, Józsa Katalin, Komonyi Dániel, Kristály Márton, Nagy László, Patai Boglárka,
Somhegyi Balázs, Suhajda Richárd, Tarnóczi Eszter, Vidák Miklós
Kimentéssel hiányzik: Mericskai Dorina, Pinczés Gergő

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

Elnöki beszámoló
Balázs Anna beszámolt, hogy január 20-án volt a Kari Tanács legutóbbi ülése.
Balázs Anna elmondta, hogy a január 14-i Stratégiai Bizottság ülésén az Alkotóhét
véleményezésére kiküldött kérdőív került megvitatásra, melynek előzetes eredményéről február
1-jén számol be a Dékáni Hivatalnak.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a Senior búcsúest, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Hallgatói Képviseletével közös vacsora, illetve az egyetemi karok hallgatói képviseleteinek
összevont ülése rendben lezajlott.
Balázs Anna jelezte, hogy a január 18-i Dékáni Tanácson megbeszéltek alapján az idei
Alkotóhét a tavaszi félév 7. oktatási hetén kerül megrendezésre. A január 25-i Dékáni Tanács
kiemelt témája az Alkotóhét koncepciója volt.
Balázs Anna tájékoztatta a Képviseletet, hogy a január 19-i rendkívüli ülésen elfogadták a
2015/16 tavaszi félév Közösségi ösztöndíj pályázat első körének eredményét.
Balázs Anna megköszönte Suhajda Richárdnak a 2016-os Educatio kiállítás során végzett kari
kapcsolattartói szervező munkáját.
Balázs Anna elmondta, hogy több kérvénybíráláson vett részt az elmúlt időszakban Dobszay
Gergely oktatási dékánhelyettessel.
Balázs Anna felhívta a figyelmet, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat legutóbbi módosítása
alapján a hallgatói képviseletek jutalmazásának módjáról tájékoztató hallgatói fórum
meghirdetése szükséges, melynek idejét február elejére tervezi.

Balázs Anna beszámolt, hogy részt vett a január 21-én a balatonlellei BME Ifjúsági Tábor nyári
időbeosztásával foglalkozó megbeszélésen Somhegyi Balázzsal. Ez alapján az építész Kari
Tábor időpontja augusztus 4-7., az építész Gólyatábor időpontja augusztus 17-21.
Balázs Anna emlékeztetett a közeljövőben megrendezésre kerülő rendezvényekre, melyek a
következők: Jeges est (február 17), kari Hallgatói Képviseletek továbbképző hétvégéje (február
19-21.), Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának Közgyűlése (február 26-28.),
Hallgatói Képviseletek zárthelyi dolgozata (február 29.), Gólyatanács kirándulás (március 46.), a Hallgatói Képviselet csapatépítő hétvégéje (március 18-20.).

EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy megbeszélést folytatott Keresztes Péterrel a 2016-os normatíva
felosztásáról.
Daku Dávid beszámolt, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet az elmúlt időszakban a
balatonlellei BME Ifjúsági Tábor nyári időbeosztásáról egyeztetett a kari Hallgatói
Képviseletekkel.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
Budapesti Regionális Szervezetének tisztújítása január 18-án volt, ahol Vidák Miklóst
alelnöknek választották. Daku Dávid jelezte, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája részéről felmerült az egyetemi ösztöndíjak egységesítése és egy országos
rendszer kiépítése.
Daku Dávid elmondta, hogy Barta-Eke Gyula kancellárral fog egyeztetni az egyetemen zajló
szponzoráció kérdéseiről.
Daku Dávid jelezte, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet Belső Gazdasági Bizottsága az
éves költségvetésen dolgozik.
Daku Dávid beszámolt a január 25-i szenátusi ülésről, melynek kiemelt témái az idei Mérnökbál
és a vizsgakurzusok kiírásának szabályai voltak, továbbá az Educatio kiállítás tapasztalatai.

Juttatás-térítési beszámoló
Tarnóczi Eszter elmondta, hogy zajlik a kollégiumi jelentkezéshez szükséges szociális
ösztöndíjpályázatok leadása és hamarosan elkezdődik azok előbírálata is.
Tarnóczi Eszter beszámolt, hogy az e félévi szociális ösztöndíj pályázatok elbírálásához
jogosultságot adó vizsgák az Egyetemi Hallgatói Képviselet irodájában elkezdődtek.
Tarnóczi Eszter részletezte a Hallgatói Képviselet egyes ösztöndíj pályázatainak kiírásában
történt változásokat, melyekhez a Képviselet több módosítást javasolt.
Tarnóczi Eszter tájékoztatott, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok személyes
bemutatása a regisztrációs hét végén (február 11-12.) és az első oktatási héten zajlik majd.

Tarnóczi Eszter távozott.

Oktatási beszámoló
Gulyás Eszter beszámolt, hogy a Belső Oktatási Bizottság január 14-i ülésén a BSc képzés
diplomaszabályzatának véleményezése volt a kiemelt téma.
Somhegyi Balázs elkészült a végzett hallgatóknak szánt kérdőív tervezetével.
Gulyás Eszter elmondta, hogy az elmúlt időszakban a kari órarend ellenőrzésével foglalkozott,
amivel kapcsolatban egyeztet Dr. Lepel Adrienn Dékáni Hivatal vezetővel.

Gazdasági beszámoló
Nagy László elmondta, hogy az elmúlt időszakban találkozott Orbán Balázzsal, akivel az elmúlt
hónap elszámolásait tekintették át.

Kollégiumi beszámoló
Németh Péter elmondta, hogy a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer
felülete zavartalanul működik, zajlik a pályázatok leadása.
Németh Péter beszámolt, hogy a Kollégiumi Bizottság január 20-i ülésén a tavaszi félévi
ingyenes kollégiumi vendégéjszakák ütemezése volt a kiemelt téma. Hernády Gergely
javasolta, hogy az ütemterv jobban igazodjon a tavaszi félév munkarendjéhez. Ezzel a
módosítással a Képviselet az ingyenes kollégiumi vendégéjszakák tervezetét 13 igen, 0 nem és
0 tartózkodás mellett elfogadta.
Németh Péter jelezte, hogy január 28-án kollégiumi bizottsági ülést tart.

Közéleti beszámoló
Somhegyi Balázs beszámolt, hogy a Rendezvény Bizottság január 14-i ülésén részt vett Berkeszi
Balázs, a 2016-os Építész Kari Napok főszervezője. Somhegyi Balázs elmondta, hogy a
főszervező kialakította a szervezői csapatot. A rendezvény a 2016-os Alkotóhéttel egy időben
kerül megrendezésre.
Somhegyi Balázs elmondta, hogy a BME Together rendezvény március 10-én lesz.
Nagy László jelezte, hogy Somhegyi Balázzsal elkészítik január 27-ig a tavaszi rendezvények
tervezett költségeinek és bevételeinek összegzését.

Öntevékeny köri beszámoló
Patai Boglárka ismertette a 2015/16 tavaszi félév Közösségi ösztöndíj pályázat végleges
eredményét.
A Hallgatói Képviselet elfogadta az egyéni pályázatok keretösszegének növelését 11 igen, 0
nem és 2 tartózkodás mellett.
A Hallgatói Képviselet elfogadta a 2015/16 tavaszi félév Közösségi ösztöndíj pályázat végleges
eredményét 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett.
Patai Boglárka elmondta, hogy az eszközpályázattal kapcsolatban egyeztetéseket folytat az
öntevékeny körök vezetőivel.
A Hallgatói Képviselet módosítási javaslattal élt az alakuló Társasjáték Öntevékeny Kör
szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatban.

HSB-delegált beszámoló
Komonyi Dániel beszámolt a január 19-i Hallgatói Sport Bizottság ülés témáiról. Kitűzésre
került a Jegesest időpontja, mely február 17-e. A jegyek árusítása tervezetten február 8-án
kezdődik. Komonyi Dániel megkérte Patai Boglárka öntevékeny köri felelőst, hogy vegye fel
a kapcsolatot a fotózással foglalkozó öntevékeny körökkel a rendezvényen való részvétel
ügyében.

Erasmus+ beszámoló
Komonyi Dániel részletezte a közéleti tevékenységek pontrendszere január 25-i bizottsági
ülésen történt módosításait.
Nagy László kérdésére Komonyi Dániel elmondta, hogy Nemes Gábor nemzetközi kapcsolatok
dékánhelyettese a jelentkezők számára területi felelősöket választott ki. A hallgatók velük
külön egyeztetve nyerhetnek további információkat az egyes célországokról, akiknek az
elérhetőségeit Komonyi Dániel e-mailben minden érdeklődőnek továbbít.

PR beszámoló
Józsa Katalin jelezte, január 26-án szponzori bizottsági ülést tart, majd utána egy megbeszélést
hív össze a tervezett oktatási fórummal kapcsolatban.
Józsa Katalin egyeztetett Jászberényi Tündével, a Kari Papír főszerkesztőjével az újság
következő félévi koncepciójával kapcsolatban. Józsa Katalin elmondta, a következő tanévben
több különszám nyomtatott formában történő megjelenése is az egyeztetés témája volt.

Senior Kör beszámoló
Kristály Márton összegezte a Senior búcsúest eseményeit.
Kristály Márton egyeztetett Hernády Gergellyel a Senior-Kör és a Gólyatanács következő
félévi időbeosztásával kapcsolatban.

Educatio kiállítás beszámoló
Suhajda Richárd, a 2016-os Educatio kiállítás kari kapcsolattartója összegezte a rendezvényt.
Elmondta, hogy az oktatók jelenléte hasznos volt, illetve nagy volt az érdeklődés a kari MSc
képzések iránt is.

Egyéb
A Hallgatói Képviselet megvitatta a Hallgatói Képviseletek tudásfelmérő zárthelyi dolgozatára
(február 29.) való felkészülés ütemezését.
Balázs Anna emlékeztetett, hogy a Hallgatói Képviselet stratégiai napja január 27-én lesz.

A következő rendes ülés időpontja 2016. február 1. (hétfő) 18.00, helye: BME K. épület III.
emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája.

Budapest, 2016. január 25.

Jegyzőkönyvvezető:
Horváth Bálint

Ülésvezető:
Balázs Anna
Elnök

Hat. Szám

Előterjesztés

Eredmény

6/2016.

Ingyenes kollégiumi
vendégéjszakák tervezete

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

7/2016.

2015/16 tavaszi félév Közösségi
ösztöndíj pályázat - egyéni
közösségi ösztöndíj pályázatok
keretösszegének növelése

11 igen

0 nem

2 tartózkodás

elfogadva

8/2016.

2015/16 tavaszi félév Közösségi
ösztöndíj pályázat végleges
eredmény

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

