
 

 

EMLÉKEZTETİ 

Az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet  

2009. május 18., 18:00-kor tartott ülésérıl 
 

Bányai Ágnes X Kovács Nándor  
Bódis Ádám X Madari Gabriella -X3 
Drotál Diána X Orbán Ágnes X 
Gerják Gábor Péter X Takács Nóra - 
Hoffer Dávid X Tárnoki Tamás X 
Hülber Attila X Varkoly Márton X 
Koczkás Kornél -X 1 Viszoki Csaba X 

Jelen van: Papp Lilla, Práger Márk, Sós Anna, Vermes Boldizsár 

Gólyatanács: Csépány Judit, Kelemen Krisztina, Orova Renáta, Verasztó Ágnes, Viola Krisztina 

 
Elnöki beszámoló 
(Dékáni Tanács): 
Témafelelıs: 
Viszoki Csaba 

Felmerült az igény a dékáni honlap karbantartásáért felelıs alkalmazottra, vala-
mint egy honlapra a Kari Tanács számára. 

Az Építész Klub javasolta egy hírlevél létrehozását, melyben a fontosabb témák 
kerülnének meghirdetésre. HK módosító javaslat: egy olyan levelezı lista létreho-
zásra, melyen minden hallgató fent van, és szükséges periódusonként egy össze-
foglaló levél kerülne kiküldésre. Hasonló levelezı lista készülhetne az oktatók szá-
mára. 

Megfagyott Muzsikus: A Hallgatói Képviselet 0-9-2 arányban elutasította az újság 
kiadásának felelısségét. 

Dékáni Tanács: 
• A júniusi Kari Tanácson kerülnek megszavazásra a tanszékvezetıi meg-

bízások. 
• Az oktatóság egyelıre nem támogatja elektronikus rögzítését az elıadá-

soknak. 
• Az új rektori rendelet hatására felmerült az a lehetıség, hogy az ısztıl in-

duló elsı évfolyam tankörei együtt haladjanak minden félévben, és min-
den tankört egy tanár felügyeljen. 

   
EHK beszámoló 
Témafelelıs: 
Hülber Attila, 
Bódis Ádám 

Várhatóan eredményesen zárul a gépész HK által benyújtott fellebbezés a nyelvi 
képzésben. 

Várhatóan felépül egy strandröplabda pálya az egyetem számára. 
A vezetés eredménytelennek nyilvánította a fıigazgatói pályázatot. 
Vagyonnyilatkozatot kell minden Hallgatói Képviselınek és Kollégiumi Szociális 

Bizottsági tagnak tennie, mely egy esetleges vagyonosodási eljárás során kerülhet 
kivizsgálásra, egyéb szerepe nem lesz. A képviselıknek évente le kell adniuk, el-
mulasztása esetén a mandátum érvénytelen. 

A Demján ösztöndíj felülvizsgálata során mindent rendben találtak. Felmerült a 
lehetıség, hogy jövı évben más szempontok alapján kerülhet kiosztásra. 

Az EBME elbírálása jelenleg is zajlik. 
A nyári kollégiumi díj EHK döntésre drágulni fog. 
A jövıben nem lesznek kollégiumi gondnokok, csak mentorok. 
A szoc.sc.bme honlap idıben elindul. 
A balatonlellei táborban folyamatosan jelen lesz egy EHK-s képviselı, aki a tábor 

rendjéért felel majd. 
Egy új rendelet értelmében bizonyos kivételekkel nem lehet a XI. kerületben este 



 

 

22:00 után alkoholt vásárolni. Ez a Bercsényi Gödröt is negatívan befolyásolja. 
  
Oktatás 
Témafelelıs: 
Takács Nóra 

Az elsı évfolyam vizsgarendjében nem lehet minden ütközést feloldani, az 
Épületszerkezettan 1 és Statika vizsga egy idıpontban lesz megtartva. 

Hallgatói vélemény figyelembevétele, kikérdezése szükséges a kredit értékek új-
raértékeléséhez. 

Az Építészettörténet és Mőemléki tanszék új oktatási felelıse Rabb Péter. 
A Rendkívüli Oktatási Biztottságon Hülber Attilát Drotál Diána helyettesíti, ezt a 

Hallgatói Képviselet 12-0-0 arányú szavazattal elfogadta. 
Oktatási Bizottság témái: 

• Akusztika labor 
• Egy esetleges rajz tanszéki mesterszak – környezettervezı. 
• 2 új tantárgy bevezetése. 

  
Juttatások, 
térítések 
Témafelelıs:  
Drotál Diána 

A kollégiumi jelentkezéshez hamarosan kiírásra kerül a közmunka pályázat. 

  
Kollégium 
Témafelelı: 
Madari Gabriella  

A BSzK jelezte igényét ingyenes nyári kollégiumi férıhelyre, mely idıtartam alatt 
a hálózatot fejlesztené. A Hallgatói Képviselet 10-0-2 arányban megszavazta hogy 
az ı kollégiumi díjuk felét átvállalja. 

Elkészült a pályázat a Bercsényi kollégium elsı és második emeleti pihenıinek 
felújítására, melyben a Hallgatói Képviselet módosításokat javasolt. A pályázat refe-
rensi javaslatra megnövelt összdíjazású lett 7-1-4 arányú szavazattal. A pályázat 
12-0-0 arányú szavazattal elfogadásra került. 

A kollégiumi pályázati kiírás elkészült. A kiírás módosításokkal 12-0-0 arányban 
elfogadásra került. 

  
Gazdaság 
Témafelelıs:  
Bányai Ágnes  

 

  
Közélet: 
Témafelelıs: 
Tárnoki Tamás 

Egyetemi Napok: 
• A szervezıség jelezte igényét, hogy a gólyatáborba hostesseket 

küldene. 
• A Hallgatói Képviseletek irodáiban is zajlik majd az elızetes 

jegyértékesítés. 
• Szükség lenne kari szervezıre a kvízhez. 
• 05.21.: megbeszélés, melyen Práger Márk vesz részt. 

  
PR: 
Témafelelıs: 
Bódis Ádám 

 

  
Pályázat: 
Témafelelıs: 
Orbán Ágnes 

KollOKA: 
• Az öntevékeny körök számára átcsoportosított keret listája 

véglegesítésre került. 
• 05.19.: a megrendelt bútorok kiszállítása. 

A szentendrei lakóépület tervezési pályázatra 12 pályázat érkezett. 
  
IT: 
Témafelelıs: 

Bevezetésre került az új levelezı lista cím, a belso@epiteszhk.bme.hu. 
Várhatóan az összes lista új címmel fog mőködni. 



 

 

Vermes Boldizsár A honlap mőködik a http://epiteszhk.bme.hu címen. Bizonyos funkciókhoz (pl 
fórum) regisztráció és bejelentkezés szükséges. 

 

 

EGYÉB AKTUÁLIS ÜGYEK 
 

  
Egyéb: A kedvezményes laptop vásárláshoz továbbra is folyik az ajánlatkérés, azonban 

a kedvezmény várhatóan 20% alatt lesz. 
05.19., 18:00: Tudásközpont megbeszélés. 
A közmunka ügyrend hamarosan véglegesítésre kerül. 
05.20.: Gólyatábor megbeszélés. 
06.18.: Ünnepi Kari Tanács. 

Budapest, 2009. május 18. 

KÖVETKEZİ ÜLÉS: 
2009. május 25. hétfı 18:00, Hallgatói Iroda 

Jegyzıkönyv-vezetı: Ülésvezetı: 
Gerják Gábor Péter Viszoki Csaba 

Elnök 
 

AKTUÁLIS FELADATOK 

Felelıs Feladat Határidı 

Viszoki Csaba Delegáló levél rendkívüli Oktatási Bizottságra  
 Havi beszámoló 05.22., 24:00 

SZAVAZÁS 

 Szavazás   

Megfagyott Muzsikus kiadása 0 igen 9 nem 2 tartózkodás 
Drotál Diána delegálása ROB-ba 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
Kollégiumi felújítási pályázat megnövelt 
összdíjazása 

7 igen 1 nem 4 tartózkodás 

BSZK kollégiumi díjának felének átvállalása 10 igen 0 nem 2 tartózkodás 
Kollégiumi felújítási pályázat 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 
Kollégiumi pályázat 12 igen 0 nem 0 tartózkodás 

 


