Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2016. február 22., 19.00-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, Németh Péter,
Patai Boglárka, Somhegyi Balázs, Suhajda Richárd, Tarnóczi Eszter, Vidák Miklós
Kimentéssel hiányzik:

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

Elnöki beszámoló
Balázs Anna elmondta, hogy kérvénybíráláson vett részt az előző héten Dr. Dobszay Gergely
oktatási dékánhelyettessel.
Balázs Anna tájékoztatott, hogy február 17-én Tanszékvezetői Értekezlet volt, mely kiemelten
az új mintatantervvel foglalkozott.
Balázs Anna ismertette a február 22-i Dékáni Tanács napirendi pontjait. Balázs Anna
elmondta, hogy kiemelt napirendi pont volt az idei Alkotóhét szervezése, az esemény
koordinátorának Kádár Bálintot választották. Balázs Anna jelezte, hogy a Képviseletnek is
delegálnia kell egy tagot a szervezők közé.
Balázs Anna emlékeztette a Képviseletet, hogy február 24-én 17:30-kor kerül sor a Hallgatói
Fórumra.
Balázs Anna elmondta, hogy a Hallgatói Fórumot követően február 24-én Stratégiai
Bizottságot tart.

EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet legutóbbi ülésén részt vett
Szabó Zsolt, a Műhely egyetemi újság főszerkesztője. Szabó Zsolt elmondta, hogy a jövőben a
kari hallgatói képviseleteknek is biztosított a megjelenés az újságban, melyre az igényt az
EHK-n keresztül kell jelezni.
Daku Dávid beszámolt róla, hogy az aktuális Felvételi Kalauz kiadvány átdolgozás alatt van.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar mentoraival
megbeszélésen vett részt a Kancellárián.

Daku Dávid jelezte, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája február 2527-i közgyűlésének szervezési munkálatai továbbra is zajlanak.
Daku Dávid elmondta, hogy a legutóbbi Kancellári Értekezleten a kiküldetések rendjéről és
szabályozásáról, az idei év költségvetéséről és tervezett béremelésekről volt szó.
Daku Dávid emlékeztette a képviseletet, hogy a hallgatói normatíva keret felosztása
véglegesedett az előző héten.
Daku Dávid elmondta, hogy az EHK által kiírt és bírált ösztöndíjpályázatok dokumentálása
folyamatosan zajlik.

Oktatási beszámoló
Gulyás Eszter elmondta, hogy az aktuális félév zárthelyi ütemterve kihirdetésre került,
mellyel kapcsolatban eddig nem érkezett be észrevétel, vagy panasz.
Gulyás Eszter jelezte, hogy a Belső Oktatási Bizottság tagjainak emlékeztetőt küld a vállalt
feladatokról. Ezzel kapcsolatban Gulyás Eszter elmondta, hogy a tantárgykövetelmények
elérhetőségének ellenőrzése sürgős feladat.
Gulyás Eszter tájékoztatott, hogy a héten Belső Oktatási Bizottságot tart.

Juttatás-térítési beszámoló
Tarnóczi Eszter elmondta, hogy a rendszeres szociális ösztöndíjpályázatok személyes
bemutatása a múlt héten befejeződött, összesen 171 pályázat került véglegesítésre.
Tarnóczi Eszter jelezte, hogy a hét során elvégzi a költségtérítés/önköltség csökkentésre
beérkezett pályázatokkal kapcsolatos teendőket.
Tarnóczi Eszter tájékoztatott, hogy holnap véglegesíti a 2015/16 tavaszi félévi Tanulmányi
Ösztöndíj eredményét.
Tarnóczi Eszter kérte a Képviseletet, hogy véleményezze a Kari BME Ösztöndíjpályázat
tervezett hirdetményét, illetve szintén véleményezés céljából a Képviselet belső levelezési
listáján meg fogja osztani az aktuális Kollégiumi és Szociális Bizottság Közösségi
Ösztöndíjpályázat hirdetményét is.

Gazdasági beszámoló
Suhajda Richárd elmondta, hogy február 18-án megbeszélésen vett részt Orbán Balázzsal a
jövőbeni tervezett kari rendezvények költségvetése kapcsán.
Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy a kari hallgatói képviseletek továbbképző hétvégéjén
előrehaladás történt a szponzorációs tevékenységek szabályozása terén.

Balázs Anna a Képviselet elé terjesztette, hogy a február 22-től a Hallgatói Képviselet
gazdasági referense Suhajda Richárd legyen. Az előterjesztés 14 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett elfogadásra került.
Balázs Anna elmondta, a gazdasági referens személyének változása miatt a Kari Gazdasági
Bizottság delegálási listája is módosult: Balázs Anna és Suhajda Richárd automatikusan
tagok, a fennmaradó 2 helyre Somhegyi Balázs és Hernády Gergely jelentkezett. Az új
delegálási listát a Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Kollégium
Németh Péter a Képviselet elé terjesztette az 5 ingyenes kollégiumi vendégéjszaka tervezett
időpontjait, mely 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadásra került.
Németh Péter tájékoztatott, hogy a Kollégiumi Bentlakási Megállapodás KEFIR rendszeren
történő megismerését követően annak elfogadását a hét folyamán a kollégiumok lakóinak
saját aláírásukkal kell igazolniuk.
Nagy László felhívta a figyelmet, hogy a kollégiumi mentoroknak ügyelniük kell a
hirdetőfelületek aktualizálására is.
Németh Péter elmondta, hogy a tornateremi igénylések ütközéseinek feloldásán dolgozik.

Közéleti beszámoló
Somhegyi Balázs elmondta, hogy problémamentesen lezajlott a NyitóGödör esemény.
Somhegyi Balázs tájékoztatott, hogy a Sportnap és a Campus Lasertag események szervezője
Komonyi Dániel. A nyárra tervezett kari evezős túra szervezését Somhegyi Balázs felügyeli.
Somhegyi Balázs jelezte, hogy a BME Together esemény szervezése továbbra is zajlik.
Somhegyi Balázs elmondta, hogy folyamatosan egyeztet Berkeszi Balázzsal, a 2016-os
Építész Kari Napok szervezését illetően.
Somhegyi Balázs tájékoztatott, hogy a tervezett kari facebook közéleti oldal szerkesztésével
Németh Pétert bízta meg.
Somhegyi Balázs tájékoztatott, hogy a február 23-i Rendezvény Bizottság kiemelt témája a
nyári Kari Tábor lesz.

Öntevékeny köri beszámoló
Patai Boglárka elmondta, hogy az elmúlt időszakban minden öntevékeny köri vezetővel
megbeszélést folytatott féléves teendőikkel kapcsolatban.

Patai Boglárka emlékeztetett, hogy az aktuális Öntevékeny köri pályázat 2. fordulójának
leadási határideje február 22. A beérkezett pályázatok bírálása a héten fog megtörténni.
Patai Boglárka véleményezésre megosztotta az alakuló Fordító Kör Szervezeti és Működési
Szabályzatának tervezetét.
Patai Boglárka jelezte, hogy a Bercsényi Bringakör által kezelt kerékpárok használatához a
félév során a Hallgatói Képviselet honlapján keresztül lehet kártyát igényelni.
Patai Boglárka tájékoztatott, hogy megbeszélést folytatott Köves Bálinttal a Megfagyott
Muzsikus által meghirdetett Cutout Pályázat díjazásáról.

HSB delegált beszámoló
Komonyi Dániel tájékoztatott, hogy az idei Jegesest időjárási körülmények miatt elmaradt. A
jegyek visszaváltása folyamatban van.
Komonyi Dániel jelezte, hogy a Kar is képviselteti magát a márciusi BME Szuperkupa
nevezetű labdarúgó eseményen.

Erasmus+ beszámoló
Komonyi Dániel elmondta, hogy befejeződött az idei Erasmus+ pályázási időszak. Az
eredményekkel kapcsolatban Komonyi Dániel megbeszélést kezdeményezett Nemes Gábor
nemzetközi dékánhelyettessel.
Komonyi Dániel jelezte, hogy a pályázatok elbírálásáról készült jegyzőkönyvet hamarosan
megosztja a Képviselettel.

PR beszámoló
Józsa Katalin elmondta, hogy a héten Szponzori Bizottságot tart.
Józsa Katalin elmondta, hogy megbeszélést kezdeményezett a Graphisofttal a fennálló
szponzorációs együttműködés folytatásáról.
Józsa Katalin tájékoztatott, hogy a Kar és az Építész Kari Napok támogatásával kapcsolatban
a Doka Zsalutechnika Kft.-vel saját maga, a Wienerberger Téglaipari Zrt-vel pedig Somhegyi
Balázs folytat egyeztetéseket.
Józsa Katalin kérte a Képviseletet, hogy továbbra is hirdesse a Hallgatói Fórumot, az Oktatás
Hallgatói Véleményezésének határidejét és az ezzel kapcsolatos EHK által szervezett
facebook eseményt.
Józsa Katalin tájékoztatott, hogy megbeszélést folytatott Jászberényi Tünde Kari Papír
főszerkesztővel egy készülő új cikkel kapcsolatban.

Gólyatanács beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy a héten is lesz Gólyatanács ülés az előzetesen ismertetett
féléves ütemtervnek megfelelően.

Senior Kör beszámoló
Kristály Márton ismertette a megújuló Senior Kör jelentkezési hirdetményét, melyet a
Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.
Kristály Márton jelezte, hogy a héten Utánpótlás Bizottságot tart.

Egyéb beszámoló
Balázs Anna emlékeztetett, hogy a kari hallgatói képviseletek tudásfelmérő zárthelyi
dolgozata február 29-én lesz. Az erre történő felkészülést Nagy László szervezi.
Daku Dávid meghívta a Képviselet tagjait a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciájának záróeseményére.

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

Budapest, 2016. február 22.
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20./2016.

A Hallgatói Képviselet gazdasági
referense: Suhajda Richárd

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

21./2016.

Kari Gazdasági Bizottság
delegálási lista

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

22./2016.

Ingyenes kollégiumi
vendégéjszakák

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

23./2016.

Senior Kör jelentkezési hirdetmény

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

