EMLÉKEZTETŐ
Az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2010. március 22., 18:05-től 21:26-ig tartott üléséről
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Jelen van: Nagy László, Palatin-Speier Judit, Takács Ákos
Elnöki beszámoló
(Dékáni Tanács):
Témafelelős:
Viszoki Csaba

Múlt héten megvolt a beszélgetés a Gödörrel: Bányai Ágnes megtartotta az
előadást, lesz együttműködési megállapodás.
-A Hallgatói Képviselet megszavazta, hogy április 5-re el kell készüljön az
együttműködési megállapodás, melyhez a Gödör klub is hozzáfűzte észrevételeit,
javaslatait. A megállapodást április 6-án a HK megszavaz.
-A Hallgatói Képviselet megszavazta, hogy április 25-e után, a felújítás befejeztével csak akkor nyithat ki a Gödör, ha a rendezvényt szervező kör tagjai aláírták
az együttműködési megállapodást, és betartják a benne foglaltakat.
Március 25-én, 21:00-kor GTK-ÉPK HK vacsora, 20:45-kor van találkozó a Móricz Zsigmond körtéren.
Hoffer Dávid a felelőse a közösségért végzett munka pontozási rendszerének
felülbírálásának. Dióssy András megkérdezi az Öntevékeny köröket, ők hogy vélekednek a pontozási rendszerről, és milyen javaslataik vannak a javítására.
Havi beszámolók március 29. éjfélig legyen feltöltve a honlapra.
Őszi Szakmai Napok szervezése: Dióssy András munkacsoportot hív össze.

EHK beszámoló:
Témafelelős:
Hülber Attila
Kovács Nándor

Az Egyetem 2010-es költségvetését a Szenátus jövő héten elfogadja majd.
A nyár folyamán ki lesznek cserélve a nyílászárók a Bercsényi 28-30. és a
Wigner Jenő kollégiumokban.
AZ EHK megszavazta a Kollégiumok Osztály költözését a Vásárhelyi Kollégiumba, ez várhatóan 1-2 hónap múlva történik meg.
Balatonlellei tábor felújítása kétfelé lett bontva. Nyárra a Nagyterem korszerűsítve lesz, ősszel pedig elkezdődik a vizesblokkok felújítása.
Az OHV kitöltöttsége egyetemi szinten 8%-al nőtt, már a hallgatók 46,7%-a kitöltötte.
Törölve lesznek a BKV sztrájk idején kiírt tételek a vizsgáról való távolmaradásért.
Tovább módosul a fegyelmi szabályzat.

Oktatás:
Témafelelős:
Hoffer Dávid

Az angol nyelvű képzésben résztvevő hallgatóknak még mindig nem működik a
Neptun rendszer, így mindannyian új jelszót kapnak.
Vizsgarend alakul.
Épületszerkezettan 1 tárgyból a zárthelyi időpontját előre hozták erre a hétre, illetve az Építészet alapjai leadást pedig eltolták az Alkotóhét hétfőjére.

Juttatások,
térítések:
Témafelelős:
Drotál Diána

Következő kifizetési listát március 29-ig kell feltölteni.
Az előző kifizetés hibalistája még nem érkezett meg.
23-án 14:30-tól KSZB lesz.

Kollégium:
Témafelelős:
Madari Gabriella

A kollégiumi felújítási táblázat hibás volt, így a gondokkal együtt kollégiumi bejárás volt, hogy mely munkák készültek el, mik nem, illetve mivel van gond.
Mentor ülésen felmerült az inaktív közösségi rendszer, felmerült egy ezt serkentő pontozási rendszer ötlete, a kidolgozása még folyamatban van.
A nyomtatóhelyiségben elromlott a gép.
BSZK helyiségében a légkondicionáló még nem lett kicserélve.
EHK tábor kollégiumi szekciója:
-egységesek lesznek a mentori kiírások
-a lakcímbejelentés szervezett formában történjen

Gazdaság:
Témafelelős:
Bányai Ágnes

Alkotóhéten Belső Gazdasági Bizottság lesz.
Gödör elmehet kirándulni a hétévégén.
A vendégnet használata a Bercsényi 28-30. kollégiumban még mindig nem
fizetős.

Közélet:
Témafelelős:
Dióssy András

Társaskör Öntevékenyköri pályázata érvénytelen volt, mert nem teljesített az
elvárt feltételeket, azonban ezt már pótolták, így a Hallgatói Képviselet
megszavazta, hogy a stratégiai keretből kapnak 20.000 Ft-ot, hogy vehessenek
társasjátékot, amennyiben hirdetik magukat.
Építész Napok:
-Makettversenyre komolyabb díjazás: 1. helyezett 5 Efott belépőt, 2. helyezett
BME Egyetemi Napok belépőt, 3. helyezett Gólyabál belépőt kapjon.
Jövőhéten Öntevékenyköri ülés lesz.

Pályázat:
Témafelelős:
Orbán Ágnes

Erasmus pályázatokat kedden megkapja a Rajzi és Formaismereti tanszék.
Sportbizottság március 26-án 10:00-11:00-ig lesz.

IT:
Témafelelős:
Vermes Boldizsár

Blog és LimeSurvey frissítése, illetve a hibák kijavítása megtörtént.

Gólyatanács:
Témafelelős:
Bódis Ádám

-

Sport:
Témafelelős:
Kákóczki Norbert

-

Szponzor:
Témafelelős:
Németh Roland

Schüco még nem válaszolt.
Irodafelújítás: hétvégén kész lesz a korlát.

Gödör:
Témafelelős:
Németh Roland

Sándor Ákos elvállalta a Gödör pult terveinek elkészítését, a Gödör tagokkal
történő egyeztetés után 4-6 hét alatt elkészülnek.

Kari Lapok:
Témafelelős:
Papp Lilla

Kari Papír érkezik a héten.
Kari Papírba írók díjazásának kitalálása: miből? hogyan? BGB-n ki lesz találva.
A borítóból készülhetnének kis matricák az újság reklámozásának érdekében.
Blog készül a Kari Papírnak.

EGYÉB AKTUÁLIS ÜGYEK
Egyéb:

Laptop a gólyáknak projekt beindul.
A Hallgatói Képviselet elfogadta Drotál Diána lemondását a Juttatási felelős
posztjáról:
-Péntek délig kell jelezni Viszoki Csabának, ha valaki érdeklődik a poszt iránt.
-Mostani kifizetési listát Drotál Diána és Orbán Ágnes együtt készítik el.

Budapest, 2010. március 22..

KÖVETKEZŐ ÜLÉS:
2010. március 29., hétfő 18:00, Hallgatói Iroda
Jegyzőkönyv-vezető:
Papp Lilla

Ülésvezető:
Viszoki Csaba
Elnök

SZAVAZÁS
Szavazás
Együttműködési megállapodás elkészítésének határideje április 5.
Április 25-e után csak az együttműködési
megállapodást aláírása és a bennefoglaltak
betartása esetén nyithat ki a Bercsényi
Gödör.
Hoffer Dávid a közösségért végzett munka
pontozási rendszer felülbírálásának a felelőse.
A Hallgatói Képviselet Közösségért végzett
munka pontozásának elfogadása
Társaskör a stratégiai keretből, 20.000 Ft
értékben vehet játékokat, amennyiben
hirdeti magát.
Drotál Diána lemondása a Juttatási felelős
posztról.
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