Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2016. február 8., 18.00-kor tartott rendes üléséről

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

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

Elnöki beszámoló
Balázs Anna elmondta, hogy egyeztetett Dr. Dobszay Gergely oktatási dékánhelyettessel a
szakirányválasztási szabályzatról, illetve a diplomamentő szigorlatokról.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy a legutóbbi elnöki értekezleten a következő 3 évi internet
konstrukció tervezete volt a kiemelt téma.
Balázs Anna jelezte, hogy egyeztetni fog Orbán Balázzsal és Somhegyi Balázzsal a 2015/16
tavaszi félév kari rendezvényeivel kapcsolatban.
Balázs Anna elmondta, hogy a megváltozott egyetemi szabályozások értelmében a Hallgatói
Képviseletek által szervezett rendezvények előtt 30 nappal szükséges jelezni a szponzorációs
tevékenységet.
Nagy László elmondta, hogy Hernády Gergely társaságában egyeztetett Gyenes Tamással és
Vágner Bernadettel, a Bercsényi Számítástechnikai Kör elnökével a következő 3 évi internet
konstrukció tervezetéről.

EHK beszámoló
Vidák Miklós elmondta, az Egyetemi Hallgatói Képviselet Belső Gazdasági Bizottsága a
megszűnő egyetemi szervezetek gazdálkodásának lezárásával és az új szervezetekbe történő
átvezetésével foglalkozik.
Vidák Miklós tájékoztatott, hogy február 25-ig a kari hallgatói képviseletek gazdasági
referenseivel egyeztetéseket kezdeményez a 2016-os előzetes költségvetési tervezetről, ezt
követően a végleges tervezet leadási határideje március 6.

Oktatási beszámoló
Gulyás Eszter elmondta, hogy múlt héten a zárthelyi dolgozatok ütemtervének tervezetével
foglalkozott, amellyel kapcsolatban egyeztetéseket folytatott Dr. Dobszay Gergely oktatási
dékánhelyettessel.
Gulyás Eszter tájékoztatott, hogy az elmúlt időszakban a tárgyfelvételi problémákkal
kapcsolatos hallgatói megkeresésekkel foglalkozott.
Gulyás Eszter tájékoztatott, hogy február 9-én a Külső Oktatási bizottság ülésén vesz részt.

Juttatás-térítési beszámoló
Tarnóczi Eszter elmondta, hogy múlt héten lezajlottak a rendszeres szociális ösztöndíjak
elbírálására feljogosító vizsgák.
Tarnóczi Eszter tájékoztatott, hogy az Egységes Szociális Rendszerben felmerülő működési
problémák miatt a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok leadási határideje február 9-re
módosult. A pályázatok személyes bemutatása február 11-én kezdődik a Hallgatói Képviselet
irodájában.
Tarnóczi Eszter jelezte, hogy kiírásra kerültek a Neptun egységes tanulmányi rendszerben a
költségtérítés/önköltség csökkentéssel kapcsolatos kérvények. A kérvény leadási határideje
február 14-e, Tarnóczi Eszter a szociális helyzetet igazoló papírok feltöltési határidejének i
február 22-ét javasolta. A költségtérítés/önköltség csökkentéssel kapcsolatos leadási díjjal
terhelt kérvények leadási határideje február 22.
Tarnóczi Eszter ismertette a Demonstrátori Ösztöndíj pályázat hirdetményét és ütemezését,
melyet a Képviselet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Tarnóczi Eszter a Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása alapján kezdeményezte a
Hallgatói Képviselet tanácskozási jogú tagjai számára külön ösztöndíj kiírását.
Tarnóczi Eszter elmondta, február 10-én Belső Juttatási Bizottságot tart.

Gazdasági beszámoló
Nagy László egyeztetett Vidák Miklóssal a Hallgatói Képviselet 2015-ös gazdasági
beszámolójának leadási határidejéről.

Kollégium
Németh Péter elmondta, hogy a kollégiumi jelentkezés eredménye ellen benyújtott
fellebbezéseket Csíki Tiborral vizsgálja felül.

Németh Péter beszámolt róla, hogy a Bercsényi 28-30. Kollégiumban kiírt pótmentori
pályázatra jelentkezett Spengler Csaba, akit a Képviselet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett javasol kollégiumi mentornak az Egyetemi Hallgatói Képviseleten keresztül a
Kancellária Kollégiumok Igazgatóság felé.
Németh Péter tájékoztatott, hogy rendben zajlanak a kollégiumi beköltözések.

Közéleti beszámoló
Somhegyi Balázs elmondta, Orbán Balázs tájékoztatása alapján a Nyitógödör rendezvény
ideje február 18.
Somhegyi Balázs beszámolt róla, hogy felvette a kapcsolatot a Gazdaság és
Társadalomtudományi Kar illetékes képviselőivel a 2016-os Gólyahajó rendezvényen történő
együttműködésről.
Somhegyi Balázs tájékoztatott, hogy a héten Rendezvény Bizottságot tervez tartani.

Öntevékeny köri beszámoló
Patai Boglárka ismertette az Öntevékeny köri pályázat eredményét, melyet a Képviselet 11
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Patai Boglárka tájékoztatott, hogy a Szita Kör megszűnik.
Patai Boglárka tájékoztatott, hogy a Bercsényi Kondi Kör vezetője Travnik Ádám lett.
Patai Boglárka elmondta, hogy a február 10-i Öntevékeny Köri Gyűlés kiemelt témája a
február 25–i Öntevékeny Köri Börze.
Patai Boglárka elmondta, hogy az öntevékeny körökkel és a Bercsényi 28-30. Kollégium
mentoraival továbbra is a kollégiumi honlap fejlesztésén dolgozik.

Szakmai közéleti beszámoló
Patai Boglárka tájékoztatott, hogy a héten felveszi
Szakkollégiummal az éves beszámolójukkal kapcsolatban.
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Patai Boglárka elmondta, hogy megbeszélést kezdeményez a Kortárs Építészeti Központtal a
lehetséges jövőbeli együttműködések kapcsán.

HSB delegált beszámoló
Komonyi Dániel elmondta, hogy a Gólyatanács tagjai is közreműködnek a Jegesest
jegyárusításában. Az esemény fotózásában kari öntevékeny körök is részt vesznek.

Komonyi Dániel tájékoztatott, hogy hamarosan leadásra kerülnek a Bercsényi 28-30.
Kollégium tornatermének rendszeres használati igényei, melyben közreműködik a Bercsényi
DSK hallgatói öntevékeny csoport.

Erasmus+ beszámoló
Komonyi Dániel elmondta, február 11-én és 12-én történik majd a beérkezett pályázatok
elbírálása.

PR beszámoló
Józsa Katalin elmondta, hogy elkezdte kidolgozni a Hallgatói Képviselet Szervezeti és
Működési Szabályzata 4. sz. mellékletének módosítási javaslatát, mely a Szponzori Bizottság
működésére vonatkozik.
Józsa Katalin jelezte, hogy egyes öntevékeny körök rendezvényeinek szervezése során és
általános működésük kapcsán is felmerült a szponzorációs kapcsolatok kialakítása. Józsa
Katalin tájékoztatott, ezt a kérdéskört is tárgyalja majd a Szponzori Bizottság.
Józsa Katalin beszámolt róla, hogy február 24-én kerül megrendezésre a Hallgatói Fórum,
melynek témája a Hallgatói Képviselet jutalmazása és az oktatási szabályrendszerek
változásai.

Egyéb
A Hallgatói Képviselet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Horváth Bálintot
tanácskozási jogú taggá választotta.
Balázs Anna jelezte, hogy a Hallgatói Képviselet csapatépítő kirándulása április 15-17. között
kerül megrendezésre.

A következő rendes ülés időpontja 2016. február 15. (hétfő) 19.00, helye: BME K. épület III.
emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája.

Budapest, 2016. február 8.

Jegyzőkönyvvezető:
Horváth Bálint
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Elnök

Hat. Szám

Előterjesztés

Eredmény

12./2016.

Demonstrátori Ösztöndíj pályázati
hirdetmény és ütemezés

11 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

13./2016.

2015/16 tavaszi félév Bercsényi 2830. Kollégium pótmentori pályázat
jelölés

11 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

14./2016.

2015/16 tavaszi félév Öntevékeny
köri pályázat eredmény

11 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

15./2016.

Horváth Bálint tanácskozási jogú
hallgatói képviselővé választása

11 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

