Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2016. március 21. 19:00-kor tartott rendes üléséről

Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Daku Dávid (15p), 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 (20p)
Kimentéssel hiányzik: A Hallgatói Képviselet jelenlevő tagjai nyilatkoznak, hogy képviselői mandátumuk érvényes,
kizáró ok az ülés időpontjában nem áll fent.
1. Elnöki beszámoló
1.1. Balázs Anna jelezte, hogy a március 23-i Stratégiai Bizottságon a Képviselet
hosszútávú stratégiájának megalkotása és a mintatanterv módosítás tanszéki
véleményezéseinek értékelése lesznek a kiemelt napirendi pontok.
1.2. Balázs Anna emlékeztetett, hogy március 25-én a Bercsényi Gödör Klub felújításával
kapcsolatos bizottsági ülés lesz.
1.3. Balázs Anna beszámolt, hogy március 17-én egyeztetett Farkas Péterrel a megalakuló
Tanácsadó Testülettel kapcsolatban.
1.4. Balázs Anna tájékoztatott, hogy Dobszay Gergely távozik pozíciójából, így március
31. után már nem ő látja el az oktatási dékánhelyettes feladatait.
2. EHK beszámoló
2.1. Daku Dávid elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet jelenleg a
kommunikációs stratégiáján dolgozik.
2.2. Daku Dávid tájékoztatott, hogy adószakértő segítségét kérték a kari napok
megvalósításának konstrukcióihoz.
2.3. Daku Dávid beszámolt, hogy a legutóbbi, kancellárral történt egyeztetés során az
egyetemi hirdetések, az idei Műegyetemi Állásbörze és a sport normatíva felosztása
voltak a kiemelt témák. Daku Dávid elmondta, hogy a megbeszélések folytatása jövő
héten várható.
2.4. Daku Dávid tájékoztatott, hogy a legutóbbi Vezetői Értekezleten az ’56-os forradalom
60. évfordulójára szervezett megemlékezés és a duális képzés sajátosságai voltak a
kiemelt témák.

3. Oktatási beszámoló
3.1. Gulyás Eszter elmondta, hogy az elmúlt időszakban a megújuló Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat módosítási javaslatával foglalkozott.
3.2. Gulyás Eszter emlékeztetett, hogy a március 29-én Kari Oktatási Bizottság lesz.
3.3. Balázs Anna emlékeztetett, hogy március 30-án Kari Tanács lesz.
3.4. Gulyás Eszter emlékeztetett, hogy március 24-én Belső Oktatási Bizottságot tart.
3.5. Gulyás Eszter a végzett hallgatókat megszólító kérdőívről elmondta, hogy hamarosan
véglegesedik a kérdések összetétele, melyhez az Épületszerkezettani Tanszék
kiegészítési javaslatot küldött.

4. Juttatás-térítési beszámoló
4.1. Tarnóczi Eszter elmondta, hogy az elmúlt időszakban részt vett az Egységes Pályázati
Rendszer tesztelésén.
4.2. Tarnóczi Eszter tájékoztatott, hogy a Hallgatói Képviselet
dokumentációját március 17-én átadta jogi véleményezésre.

ösztöndíjának

4.3. Tarnóczi Eszter jelezte, hogy a héten Külső Szociális Bizottság lesz.
4.4. Tarnóczi Eszter tájékoztatott, hogy a Kari BME Ösztöndíj bíráló bizottságába
oktatókat keres a publikációk szakmai elbírálásához.
4.5. Balázs Anna tájékoztatott, hogy feltöltésre kerültek a Tanulmányi Ösztöndíj
eredményének korrekciói.

5. Gazdasági beszámoló
5.1. Suhajda Richárd elmondta, megtörtént a BME Together rendezvény gazdasági
elszámolása.
5.2. Suhajda Richárd beszámolt, hogy a legutóbbi irodaszer rendelés során igényelt
eszközöket elszállította a Képviselet irodájába Kristály Márton és Horváth Bálint
segítségével.
5.3. Suhajda Richárd tájékoztatott, hogy egyeztetést folytatott Orbán Balázzsal a 2016. évi
Építész Kari Napok költségvetéséről.
5.4. Suhajda Richárd elmondta, hogy a hét folyamán egyeztet Fehér Barbarával a
Ballagással együtt tartandó Gyűrűavató szakestély szervezéséről.
5.5. Suhajda Richárd megkérte a Képviselet csapatépítő kirándulásának főszervezőit, hogy
legkésőbb az eseményt megelőző két héttel válasszák ki a megfelelő helyszínt.

5.6. Suhajda Richárd előterjesztette az Építész Kari Napok költségvetését, melyet a
Képviselet 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.
5.7. Suhajda Richárd előterjesztette az X1,2 rendezvény költségvetését, melyet a Képviselet
14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadott.

6. Kollégiumi beszámoló
6.1. Németh Péter elmondta, hogy Bercsényi 28-30 Kollégiumban rendezett, jövedéki
termék árusítás nélküli események engedélyezéséhez nem szükséges a kézzel aláírt
dokumentum, elegendő az elektronikus úton eljuttatott és engedélyezett megállapodás.
6.2. Németh Péter jelezte, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban észlelhető melegvízellátási problémáknak utánajár.
6.3. Németh Péter tájékoztatott, hogy jelenleg a Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és
Jogorvoslati Szabályzat első mellékletének és a Házirend átírási javaslatán dolgozik.
6.4. Németh Péter elmondta, hogy beszámolót készít az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kollégiumi Hallgatói Önkormányzata által szervezett szakmai konferenciáról.
6.5. Németh Péter beszámolt, hogy elvégzi a Bercsényi 28-30 Kollégium szobaajtóinak
felújításához szükséges adatok és paraméterek összeírását március végéig Kovács
Károly Lehel mentor segítségével.

7. Közéleti beszámoló
7.1. Somhegyi Balázs elmondta, hogy az Építész Kari Napok szervezése rendben halad,
mellyel kapcsolatban folyamatosan egyeztet Berkeszi Balázs főszervezővel.
7.2. Somhegyi Balás tájékoztatott, hogy a nyári evezős túra és a Campus Lasertag
(Lasertag-délután) rendezvény szervezése jelenleg is zajlik.
7.3. Somhegyi Balázs jelezte, hogy le kívánja adni pályázatát az idei Karok Közti
Vetélkedő főszervezői pozíciójáért.

8. Öntevékeny köri beszámoló
8.1. Patai Boglárka beszámolt, hogy a Kádár Bálinttal történt egyeztetések alapján az
Alkotóhét egyes kurzusain megszerezhető igazolás plusz feltétele az Építész Kari
Napok bizonyos programelemein történő részvétel.
8.2. Patai Boglárka tájékoztatott, hogy minden hallgatói öntevékeny csoport számára
meghirdette az idei Építész Kari Napok eseményt.

8.3. Patai Boglárka jelezte, hogy Kutas Balázs Kristóf vezetőmentor is felkerült az
öntevékeny körök közös levelező listájára a további együttműködés céljából.
8.4. Patai Boglárka elmondta, hogy egyeztetni fog Szabó Péter Róberttel az Építész
Szakkollégium működési tervezetéről.

9. HSB delegált beszámoló
9.1. Komonyi Dániel elmondta, hogy a Campus Lasertag (Lasertag-délután) sportesemény
szervezése rendben halad.

10. Senior Kör beszámoló
10.1. Kristály Márton elmondta, hogy a március 21-i ülésen sor kerül az első tudásfelmérő
zárthelyire, amit különböző témák feldolgozása, csapatépítés és közös játék követ.

11. Gólyatanács beszámoló
11.1. Hernády Gergely elmondta, hogy a következő Gólyatanács ülés kiemelt témája a
kollégiumi referens feladatai lesznek.
11.2. Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a következő Gólyatanács ülést követően
megkezdődnek a személyes elbeszélgetések a Gólyatanács tagjaival.
11.3. Kristály Márton jelezte, hogy hamarosan megosztja a Képviselet tagjaival a
Gólyatanács ülések tervezett ütemezését.
11.4. Hernády Gergely elmondta, hogy tervei szerint a Gólyatanács tagjai április 4-től
látogathatják a Képviselet üléseit.

12. Gödör-felújítás bizottság beszámoló
12.1. Horváth Bálint ismertette az első bizottsági ülésen elhangzottakat és a megfogalmazott
célokat a Bercsényi Gödör Klub felújításával kapcsolatban.
12.2. Horváth Bálint jelezte, hogy március 22-én kerül sor a következő bizottságra.

13. PR beszámoló
13.1. Józsa Katalin elmondta, hogy tervei szerint az Alkotóhét során a Bercsényi 28-30
Kollégium zöldudvarára tervezett pavilontervek közül szavazás útján kerül ki a
győztes munka.

13.2. Józsa Katalin megkérte Kristály Mártont, hogy a Képviselet levelezőlistáin is jelenjen
meg az Építész Kari Napok rendezvény promóciója.
13.3. Józsa Katalin elmondta, hogy a hét során egyeztetni fog a Graphisoft SE-vel a
jövőbeli együttműködési lehetőségekről.
13.4. Józsa Katalin tájékoztatott, hogy a Szponzori Bizottság kapcsolatkeresés és -építés
céljából részt kíván venni az idei Construma Építőipari Szakkiállításon.
13.5. Józsa Katalin jelezte, hogy a Bercsényi Könyvtár Kör hallgatói öntevékeny csoport a
Szponzori Bizottság segítségét kérte a könyvtár helyiség katalógusokkal, gyártói
termékekkel való feltöltésében.
13.6. Józsa Katalin jelezte, hogy egyeztetni fog Jászberényi Tünde Kari Papír
főszerkesztővel az újságban megjelenő cikkekkel kapcsolatban.

A következő rendes ülés időpontja 2016. április 4. (hétfő) 19.00, helye: BME K. épület III.
emelet 23., a Hallgatói Képviselet irodája.

Budapest, 2016. március 21.
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