EMLÉKEZTETİ
Az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2009. február 16., 18:00-kor tartott ülésérıl
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Jelen van: Kiss Zsuzsanna, Papp Lilla, Práger Márk, Péteri Zsolt, Sós Anna, Vermes Boldizsár
Gólyatanács: Csépány Judit, Kenéz Gergely, Némethi Balázs

Elnöki beszámoló
(Dékáni Tanács):
Témafelelıs:
Viszoki Csaba

Az oktatási bizottság elnöki posztjára egyelıre nincs konkrét jelölt.
Az elnök távollétében feladatait az alelnök, Varkoly Márton veszi át egy hét idıtartamára. Ezt a Hallgatói Képviselet egységesen megszavazta 11-0-0 arányú szavazattal (késések miatti aktuális szavazatképes létszám: 11 fı).

EHK beszámoló
Témafelelıs:
Hülber Attila,
Kovács Nándor

Az EHK tábor eltolódott két héttel. Idıtartama: március 6-8. Létszáma: 40 fı (karonként 5).
03.28.: munkanap lesz, de órák nem lesznek megtartva a BME-n.
A nyelvoktatással gondok vannak: túl sok pénzt emészt fel.
A késıbbiekben várhatóan tartható lesz Gólyabál a Központi épület aulájában.
Késıbbi KKB téma: a többi karon is meghonosítani a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar modelljét, vagyis kollégiumi férıhelyigényléshez az egy félévvel
korábbi átlaggal kell pályázni.
A Kollégiumok Osztály kiküldte a 2009-es felújítási prioritási táblázatot, mely
alapján várhatóan felújításra kerülnek a Bercsényi kollégium nyílászárói és folyosói
világítása, bevezetésre kerül a beléptetı rendszer, valamint a Vásárhelyi Pál Kollégium A épületének vizesblokkjai is felújításra kerülnek.
A Balatonlellei BME tábor tervek szerint felújításra kerülhet a nyáron. A felújítandó területek: vizesblokkok, nagytársalgó (klíma), hangszigetelés, az udvar lefedett
részének meghosszabbítása.
Az ösztöndíjlisták február 16-án érkeznek meg.
Az utólagos tárgyfelvétel lezárult.
Egyetemi kezdeményezés indult a Demján Sándor ösztöndíj tanulmányi alapú
kiosztására.
HÖOK vezetıképzı lesz április 2.-4-én.
A kari TDK felelıs még mindig nem továbbította a díjazottak névsorát.
A jövıben minden Hallgatói Képviselınek és a velük egy háztartásban élıknek
vagyonnyilatkozatot kell tennie, mely nem lesz nyilvános, a rektori iktatásba kerül,
felhasználásra csak vagyonosodási eljárás esetében kerül.
3 jelölt lett felterjesztve Pro Juventute díjra.

Oktatás
Témafelelıs:
Takács Nóra

A félévi ütemterv majdnem végleges.
A Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék pótleadásokra nem -20%, hanem 80-100% levonást kíván eszközölni.
A oktatói és hallgatói igények felmérése után egy újabb vitafórum (témája az idei

szakirányválasztás és/vagy egyéb ügyek) megtartása lehet esedékes.
Probléma a mőszaki szakirány pótjelentkezésével: a korábban a kritériumokat teljesítı hallgató és a szakirány választásról lecsúszó, de a tavaszi félévben ezeket teljesítı hallgató közti differencia realitása.
Javaslat: statisztikát készíteni arról, hogy a szakirány választásig eljutott, de arra
be nem kerülı hallgatók a tavaszi félévre milyen tárgyakból választhattak/választottak, passziváltatták-e a félévüket.
A régi képzés Épületszerkezettan 7. tárgya továbbra sem jelenik meg a Neptun
rendszerben.
Idén hat tanszékvezetıi megbízás fog lejárni.
Az Építészeti Ábrázolás Tanszék által oktatott Ábrázoló geometria tárgyat számottevıen több hallgató teljesítette a két pótlási lehetıség miatt. Valamint felmerült az
igény, hogy a tutor egyenlı pontozásban részesüljön, mint a demonstrátor.
Juttatások,
térítések
Témafelelıs:
Drotál Diána

Szociális ösztöndíjhoz a pályázati papírok beszedése folyamatosan zajlik.
Az idei szakirány választás mőszaki szakirányán kialakult alacsony létszám miatt
nem éri hátrány a hallgatókat az ösztöndíjosztásnál – nem a homogén hallgatói
csoport (mőszaki szakirány) legjobb 50%-a (idén 9 fı) kap csak ösztöndíjat, az eddigi magas tanulmányi eredményükre alapozva ez idén korrigálásra kerül. Ez a
probléma a jövı évi megnövekedı létszámmal már elévül.
Készül a Kari BME pályázatkiírás, melyre elektronikusan lehet majd pályázni.

Kollégium
Témafelelı:
Madari Gabriella

A kollégiumi férıhelyek kiosztása megtörtént. Az ellenırzı táblázatok véglegesítve lettek.
Belépıkártya kerül bevezetésre a Bercsényi kollégiumban, melyhez e hét péntekig (02.20.) lehet fényképet feltölteni az erre szolgáló honlapon. A kártyákat a jövı
héttıl lehet majd átvenni. A kártya használata este 10 utáni belépéskor, illetve szobaellenırzéskor lesz szükséges.
Javaslat: VIP kártya több napos belépési lehetıséggel megfelelı igény (például
a kollégiumban tartott rendezvény szervezıi számára) esetén.
A korábban rendelt 3 mosó- és 1 szárítógép megérkezett a Bercsényi kollégiumba.

Gazdaság
Témafelelıs:
Bányai Ágnes

A következı évi költségvetési tervezet az elızı ülésen tárgyalt módosításokkal,
javításokkal ismét elıterjesztésre került. A költségvetés ellenırzése a jövıben havi
lebontásban történik majd. A tervezetet a Hallgatói Képviselet 13-0-1 arányú
szavazattal elfogadta.
A Szakkollégium, a DSK és a Gödör támogatása a jövıben a Misz Kht.-n
keresztül történik majd.

Közélet:
Témafelelıs:
Tárnoki Tamás

Jegesest: A DSK által kért támogatást a Hallgatói Képviselet megítélte, ennek
kifizetése a sporttámból történik. A rendezvény 500 fıs limittel kerül
megrendezésre, idıpontja: 02.25.
Gödör: A félévi rendezvények idıpontjai a héten tartott Gödör győlésen
véglegesítıdnek.
Az Építész Napok és a Felezı rendezvény szervezés alatt.
A referens által módosított Öntevékeny Köri Szabályzat kerül elıterjesztésre. 130-1 arányú szavazattal a Hallgatói Képviselet elfogadta.

PR:
Témafelelıs:
Bódis Ádám
Pályázat:

A KollOKA pályázat költségvetési módosítása idıben elküldésre került.

A héten 4 pályázat kerül kihirdetésre.

Témafelelıs:
Orbán Ágnes
Gólyatanács:
Témafelelıs:
Koczkás Kornél

Az elızı ülés témája: rendezvények.
Több gólyatanács ülés nem lesz tartva, tagjai ezentúl a hétfıi HK ülésekre járnak
majd.
Az ÉPK-ÉSZK HK vacsora felelıse: Kenéz Gergely.

EGYÉB AKTUÁLIS ÜGYEK
Gödör felújítás:
Felelıse:
Koczkás Kornél

A Gödör mosdóinak felújításához szükséges kiviteli tervek megrajzolása egy hét
csúszással készül el.

A következı szám megjelentetése a féléves ütemterv miatt késik.

Kari Papír:
Felelıse:
Papp Lilla

Budapest, 2009. február 16.

KÖVETKEZİ ÜLÉS:
2009. február 23. hétfı 18:00, Hallgatói Iroda

Jegyzıkönyv-vezetı:
Gerják Gábor Péter

Ülésvezetı:
Viszoki Csaba
Elnök

AKTUÁLIS FELADATOK
Felelıs
Bódis Ádám
Bódis Ádám
Drotál Diána
Drotál Diána
Madari Gabriella
Takács Nóra
Takács Nóra
Takács Nóra
Tárnoki Tamás
Viszoki Csaba

Feladat
Szponzori megkeresés
A mőszaki szakirány, mint homogén hallgatói csoport ösztöndíj
elbírálása
Kari BME pályázat kiírása
Bercsényi kollégiumi belépıkártyák elkészítése
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék pótleadás értékelése
Vitafórum
Épületszerkezettan 7 nem szerepel a Neptun rendszerben
A költségvetés tervezet számára összeírni a rendezvények költségeit.
TDK díjazottak
Referensi beszámolók február hónapról
OHV reklámozása

Határidı

02.20., 24:00

SZAVAZÁS
Szavazás
Elnöki aláírási jog átruházása az alelnökre az
elnök távollétében
Módosított Öntevékeny Köri Szabályzat
Jövı évi költségvetési tervezet

11 igen

0 nem

0 tartózkodás

13 igen
13 igen

0 nem
0 nem

1 tartózkodás
1 tartózkodás

