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Jelen van: Papp Lilla, Práger Márk, Sós Anna, Vermes Boldizsár
Gólyatanács: Csépány Judit, Dióssy András, Németh Roland, Némethi Balázs, Viola Krisztina

Elnöki beszámoló
(Dékáni Tanács):
Témafelelıs:
Viszoki Csaba

Nyáron várhatóan felújításra kerül a K253-as terem.
A 2006-ban kezdı évfolyamon BSc diplomát szerzı hallgatók számára lassan
esedékessé válik az MSc képzés indítása. Az oktatóság részérıl felmerült az ötlet a
tavaszi indításra, ezt a Hallgatói Képviselet nem támogatná.
A dékáni hivatal jelezte az igényét arra, hogy az idén felvételt nyert elsı évfolyam
hallgatói számára a Hallgatói Képviselet oldja meg a tantárgyfelvételt.
05.15.: Mőszaki Értelmiség Napja, mely okból a Parlamentben állófogadást rendeznek.

EHK beszámoló
Témafelelıs:
Hülber Attila,
Bódis Ádám

A jövıben a tervek szerint videofelvételt készülne egyes elıadásokból, melyek
megosztásra kerülnének interneten keresztül javítandó a jegyzet ellátottságot. Ehhez tanári beleegyezés szükséges.
05.14., 16:00: Az ısszel megrendezésre kerülı Egyetemi Napok ügyében az elsı megbeszélés, melyre karonként egy fıszervezıt várnak. Ez az építészmérnöki
karon Orbán Ágnes lesz.
Bohák András EHK elnök számára a HSB delegáltakról hivatalos levelet kell írni.
05.15-16.: HÖOK közgyőlés Debrecenben.
05.18., 18:00: Tantárgyfelvételi idıszak kezdete.
05.06., 19:00: Külsı Kollégiumi Bizottság.
Egyetemi jegyzetbizottsági ülés: Az elsısök számára kiküldendı cd tartalmi öszszeállítását az EHK végzi idén, a gyártást a Microsoft.
A gépészmérnöki kar Hallgatói Képviselete fellebbezést nyújtott be a nyelvi tárgyak terén bevezetendı új rendszer ellen.
A DIK, MISZ Kht. és az EHK a központi épület elsı emeletén nagyobb területen
rendezkedhet be, azonban a jövıben fizetniük kell a helyiségek bérléséért.
Balatonlellei tábor felújítása:
• Az elsı ütemezés, mely folyamatosan zajlik várhatóan május közepére
elkészül. Ez magába foglalja a nagyterem felújítását és légkondicionálását, valamint az étterem ereszének javítását és bıvítését.
• A második ütem júniusban kezdıdik. Lomtalanítást, pályafelújítást, homlokzatfelújítást, fedett sütırész kialakítását és a stég megnövelését foglalja magába.
• Hosszú távú terv: Az összes vizesblokk újjáépítése, felújítása, valamint
az egyik barakk felújítása, hogy télen is alkalmas legyen bentlakásra.
A felvi.bme.hu honlapra várhatóan matematika, mechanikai fizika és geometria

tesztek kerülnek majd fel, melybıl a geometriai tesz összeállításához a Hallgatói
Képviselet az Építészeti Ábrázolás tanszék segítségét kéri.
A Neptun rendszeren keresztül beindult az elektronikus ügyintézés.
Oktatás
Témafelelıs:
Takács Nóra

Oktatási Bizottság témái:
• Aktuális problémák.
• A jövı félévi zárthelyi ütemterv.
• Mőszaki szakirány pótjelentkezés.
• Mintatanterv módosítás: egy félévben csak 4 vizsga lehet. Az idén is
fennálló problémáról a második évfolyam vizsgarendjében hivatalos oktatói levél lesz írva a hallgatóság felé.
• Vizsgaütközések.
Az Épületszerkezettani tanszéken a leadások és zárthelyik javítása nem készült
még el maradéktalanul.

Juttatások,
térítések
Témafelelıs:
Drotál Diána

05.06.: KSZB.
Az ösztöndíj korrekció megtörtént. Ezt a Hallgatói Képviselet 12-0-0 arányú szavazattal elfogadta.
Az eddig kifizetésre került juttatásokról/kifizetésekrıl kimutatás lesz készítve.
A közmunka díjazást a Hallgatói Képviselet 11-1-0 arányú szavazattal elfogadta.
A közmunka ügyrend véleményezésre került, további módosítások szükségesek.
A juttatási ügyrend korrigálás és véglegesítés, valamint a közmunka ügyrend elfogadása után kerülhet elfogadásra.
Belsı közmunka juttatási bizottság: 05.08., 14:00

Kollégium
Témafelelı:
Madari Gabriella

Továbbra sem lehet beindítani a könyvtárat, mert a szerzıdés nem készült el.
Nyomtatási lehetıség lesz a kollégiumban vásárolt kreditekért cserébe.
A házirend majdnem végleges, a külsısök számára biztosított térítésmentes
bent alvási lehetıség ügyében további megbeszélések lesznek folytatva.
Elıírásokkal ellentétes a tervezett 1 betegszoba.
A tavalyi kollégiumi felújítási keret a konyhák felújítására lesz költve, amint elkészül az árajánlat. Az idei keret elköltésével várni kell. Referensi felvetés: az elsı és
második emeleti beugró/pihenık átalakítására ötletpályázat, melynek nyertesei díjazásban részesülhetnének.
Az EHK közös honlapot készít a kollégiumok számára, melyeket a hibákat, javítandó felszerelést/bútorzatot lehet jelenteni, valamint az egységes felvételi rendszer
is ezen keresztül lesz a jövıben lebonyolítva.
Néhány hallgató nem valós értéket írt be az átlagához a tavaszi féléves kollégiumi férıhely pályázatában. Ezen emberekkel a Hallgatói Képviselet elbeszélgetést
tart. Aki szándékosan módosított az eredményén, azok ellen fegyelmi eljárás fog
indulni.

Gazdaság
Témafelelıs:
Bányai Ágnes

A Gödör finanszírozása terület/bevétel/nyitva tartás arányában a MISZ Kht.-n
keresztül lesz lebonyolítva.
A Gödör területének bérlése havi bontásban zajlik. Ez lehetıséget biztosít
gyakrabban tartott rendezvényekre.

Közélet:
Témafelelıs:
Tárnoki Tamás

Több zenekar is jelezte igényét a Gödörben tartható fellépésre. Ezek a
következı félévi rendezvény ütemterv elkészülése utána kerülhetnek
megszervezésre.
A projektor használata táblázatban lesz vezetve.
Öntevékeny kör alakulhatna a Gödör rendezvények közti heteken tartandó bulik
szervezésére.
Az utolsó Gödör rendezvény egy héttel késıbbre tolódik.

A kész szponzori ajánlat megérkezett a nyomdából. Ez a héten postára kerül,
valamint elıtte a felkeresendı cégek fel lesznek keresve telefonon keresztül.

PR:
Témafelelıs:
Bódis Ádám

KollOKA:
• A megigényelt bútorok 05.18-22. között érkeznek.
• A hangfalakra elkészült az árajánlat.
• Új ajánlat várható projektorra.
05.15.: A lakóépület tervezési pályázatok beszedése.

Pályázat:
Témafelelıs:
Orbán Ágnes

Az építészhk-s domain regisztrálásra került, így a honlap hamarosan átkerült az
új címre. Erre az új címre kerül át a belsı levelezı lista is. Amennyiben ez
megfelelı lesz, a többi lista is áthelyezésre kerül.

IT:
Témafelelıs:
Vermes Boldizsár

EGYÉB AKTUÁLIS ÜGYEK
A kirándulás idıpontja véglegesítve lett: 06.20-21.
A gólyatanácsosok le kell, hogy adjanak egy beszámolót az eddigi
tevékenységükrıl, mely alapján felállított sorrend szerint az elsı tíz ember
költségeinek felét a Hallgatói Képviselet állja majd. Azon gólyatanácsosok, akik
még nem vettek részt egy HK ülésen sem, nem jöhetnek el a kirándulásra sem.

Kirándulás:

A nyári táborok idıpontjai elfogadásra kerültek:
• EHK tábor – 07.27-08.01.
• HK tábor – 08.09-12. (közösen a GPK HK-val)
• Gólyatábor – 08.23-08.27.
Elkészültek a HK-s pólók.
İsszel várhatóan megrendezésre kerül egy közös GTK-ÉPK kari rendezvény.
Az irodai ügyeletet ettıl a héttıl kezdve a titkárnı végzi el.
A gólyatábor fıszervezıi posztjára ketten pályáztak. A szavazás eredménye:
• Bányai Ágnes: 3
• Koczkás Kornél: 8 (megszavazott fıszervezı)

Egyéb:

Budapest, 2009. május 4.

KÖVETKEZİ ÜLÉS:
2009. május 11. hétfı 18:00, Hallgatói Iroda

Jegyzıkönyv-vezetı:
Gerják Gábor Péter

Ülésvezetı:
Viszoki Csaba
Elnök

AKTUÁLIS FELADATOK
Felelıs
Bódis Ádám
Drotál Diána
Madari Gabriella
Tárnoki Tamás
Varkoly Márton
Viszoki Csaba
Viszoki Csaba

Feladat
HK tablót újra nyomtatni.
Ösztöndíj korrekciós listát elküldeni.
A kollégiumi helyiségfelosztást elküldeni.
Projektor használat vezetése táblázatban. Ennek hirdetése az öntevékeny körök számára.
Geometria példákat kérni az Építészeti Ábrázolás tanszékrıl.
Hivatalos levél Bohák András számára a HSB delegálásról.
Dékáni Tanács: elıadások videóra rögzítésének felvetése

Határidı

SZAVAZÁS
Ösztöndíj korrekció
Közmunka
Gólyatábor fıszervezıi posztja:
Bányai Ágnes
Koczkás Kornél

Szavazás
12 igen
11 igen

0 nem
1 nem

0 tartózkodás
1 tartózkodás

3 igen
8 igen

-

-

