Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2011. november 2-án 19.00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Dávida Eszter, Hegedűs Zoltán, Hoffer Dávid, Kelemen
Krisztina, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Vajda Zoltán, Vermes Boldizsár, Viola Krisztina
Késett: Daku Dávid (3), Farkas Péter (8), Palatin-Speier Judit (12), Takács Ákos Dávid (37)
Korábban távozott: Dióssy András (100)
Vendég: Kiss Ágnes, Ónody Zsófia
Elnöki beszámoló
Dávida Eszter kérte az újonnan bekerült hallgatói képviselőket, hogy vagyonnyilatkozat-tételi
kötelességüknek minél előbb tegyenek eleget.
Dávida Eszter elmondta, hogy kollégiumi fegyelmi tárgyaláson vett részt, ahol a hallgató szigorú
megrovást kapott, valamint a hallgató köteles a kollégiumban okozott kárt megtéríteni.
Ezt követően jelezte, hogy a következő héten ismételten fegyelmi tárgyalásra kerül sor, egy korábban a levelezőlistákon csalásra buzdító levelet küldő hallgató ügyében.
A következő hét folyamán Kari Tanulmányi Bizottság ülés is lesz, melynek fő témája az új ösztöndíjosztási rendszer, ahol várhatóan további korrekciókra lesz lehetőség az új rendszer tekintetében.
Dávida Eszter elmondta, hogy a múlt héten egyeztetett Kovács András EHK elnökkel a HK felújítási kereteivel kapcsolatban.
Dávida Eszter kérte Berecz Zsoltot és Hegedűs Zoltánt, hogy számoljon be az elmúlt héten tartott
docensi bizottságról. Berecz Zsolt elmondta, hogy az ottani egyeztetés eredményeképpen a bizottság kéri, hogy a tanszékek indokolják meg, hogy miért kívánnak docensi álláshelyet kiírni így
újabb bizottság várható. Hegedűs Zoltán kiegészítette, hogy a kiírások nagy száma a bizonytalan
politikai környezet és így a felsőoktatási szabályozások várható változásainak köszönhető.

EHK beszámoló
Vermes Boldizsár kérte Dávida Esztert, hogy csütörtök délig írja alá a kollégiumi házirendeket
alá az EHK irodában.
Az október 27-i tüntetéssel kapcsolatban Hoffer Dávid beszámolt az eseményről, annak visszhangjairól, valamint arról, hogy Nagy Dávid HÖOK elnök október 26-án egyeztetett Navracsics
Tibor miniszterelnök-helyettes úrral, akivel elmondása szerint nagy előrelépések történtek.
Gazdasági beszámoló
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy több öntevékeny kör módosítási kérelmet adott be a féléves
eszközpályázattal kapcsolatban. A Hallgatói Képviselet megfelelően indokoltnak találta a kérelmeket, így Palatin-Speier Judit javasolta azok elfogadását. A Hallgatói Képviselet az előterjesztést 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy a B3 kör a november 2-i napon nyit a Bercsényi Kollégiumban. Az elmúlt héten elszámolás történt az Inventorok öntevékeny körrel, mellyel kapcsolatban
elmondta, hogy minden rendben zajlott.
Beszámolt arról, hogy elkezdődött a Bercsényi Konditerem eszközbeszerzése, mely előreláthatólag november 15-ig lezárul. Továbbá elmondta, hogy a balatonlellei károkozások kiegyenlítése
megtörtént.
A gazdaságis oktatásokkal kapcsolatban kérte, hogy a HK-ból minél többen vegyenek részt, az
első ilyen oktatás november 8-án lesz a Baross Nagyteremben.
Oktatási Beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a múlt héten Idegen-nyelvi Oktatási Bizottság volt, ahol az Erasmus
képzés következő féléves tárgykínálatáról volt szó. Tovább bővülhet a magyar hallgatók részvétele az angol nyelvű képzésben, elsősorban a Komplex tárgyak esetében. Szó volt továbbá az Erasmusos tárgyakkreditációról, melynek kidolgozása folyamatban van és további finomítás várható,
melyben való részvételre Dávida Eszter kérte az illetékes referenseket.
Dávida Eszter indítványozta, hogy a következő héten Szabó Ádám hívjon össze egy Belső Oktatási Bizottságot, hogy az eddig felmerült kérdések megtárgyalásra kerüljenek. Továbbá elmondta,

hogy az Erasmusszal kapcsolatban várhatóan a Karon tájékoztató előadást tartanak a hallgatóknak.
Szabó Ádám elmondta, hogy a Kari Oktatási Bizottságon elfogadásra került az Épületszerkezettan
5. és 6. tantárgyprogramja. Szó volt továbbá a szabadon választható tárgyak felülvizsgálatáról.
Hoffer Dávid kérte, hogy BOB tárgyalja a kérdést, valamint Dávida Eszter kérjen szűrést az alacsony létszámú valamint régóta nem induló tárgyakról.
Juttatási beszámoló
Dávida Eszter elmondta, hogy az elmúlt héten több hallgatóval egyeztetett az új tanulmányi ösztöndíj rendszerrel kapcsolatban.
Palatin-Speier Judit kérte, hogy Viola Krisztina hívjon össze egy Belső Juttatási Bizottságot a
tanulmányi ösztöndíj rendszer további javításával kapcsolatban. Ez a következő héten a Kari Tanulmányi Bizottság egyik főbb témája lesz.
Dávida Eszter előterjesztette a Kari Hallgatói Szavazáson szavaztatásban résztvevő hallgatók jutalmazását. A Hallgatói Képviselet a javaslatot 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Kollégiumi beszámoló
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a Bercsényi Kollégiumban megszűnik a parkolás, a továbbiakban
a kollégium lakói szabadon használhatják az udvart a HK és a Kollégiumok Osztály megegyezése
alapján.
Hegedűs Zoltán egyeztetett Dummel Dániellel a „zöldudvar” projekttel kapcsolatban, akit megkért, hogy egyeztessen Rémai Zsolt Kollégiumok Osztály igazgatóval. Dávida Eszter kérte, hogy
a Kollégiumi Bizottság mérje fel a kollégiumban működő öntevékeny körök igényeit is, valamint
tolmácsolják a Hallgatói Képviselet elvárásait az terv ötletgazdái felé.
Selmeczi Petra elmondta, hogy az elmúlt héten egyeztetett Egyed Mónika kollégiumi mentorral a
Vásárhelyi Pál Kollégiumban kiépítendő jövőbeni lehetőségekről.
Dávida Eszter elmondta, hogy november 4-től változik a kollégiumi házirend. Dávida Eszter kérte Berecz Zsoltot, hogy a hallgatókat értesítse a változásokról.

Komminikációs beszámoló:
Berecz Zsolt november 4-én várhatóan egyeztetni fog Markovits Zitával a Kari Papír következő
számának tartalmáról. Berecz Zsolt ezzel kapcsolatban kérte a HK tagjait, hogy 3-án estig mindenki küldje el, amennyiben valamilyen tartalmi elvárása van a lappal kapcsolatban.
Dávida Eszter előterjesztette a Kari Papír októberi számának jutalmazását. A Hallgatói Képviselet az előterjesztést 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Közéleti beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy elmúlt héten Rendezvény Bizottság ülést tartott. Ezt követően felvetette, hogy a belső bizottságok tagjainak meghatározására szükség van, hogy a Bizottság résztvevői igényeinek megfelelően tudja igazítani az RB időpontját.
Daku Dávid elmondta, hogy a sítábor helye, időpontja véglegesítésre került, a rendezvény plakátja is elkészült. A tábor Val D’Allos-ban kerül megrendezésre január 27-február 4 között, létszáma
100 fő körül mozog.
A Gólyabállal kapcsolatban elmondta, hogy változni a fog a Gólyabál berendezése, az öltöző mérete is kisebb lesz várhatóan. Az oktatók fogadása is másképp fog történni.
Daku Dávid beszámolt a Gödör klubvezetővel való egyeztetésekről.
Vajda Zoltán elmondta, hogy november 3-án lesz öntevékeny köri gyűlés. Tájékoztatta a HK-t,
hogy a Schönherzes építész közélet jövőbeni terveiről egyeztetett Sándor Ákos kollégium mentorral.

Egyebek:
1. Dávida Eszter elmondta, hogy elnöki tevékenységének segítésére alelnökre van szüksége. Dávida
Eszter a tisztségre Vermes Boldizsárt javasolta. A Hallgatói Képviselet az előterjesztést 10
igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadta.
2. Takács Ákos beszámolt a demonstrációval kapcsolatos tapasztalatairól. Elmondta, hogy a sportfelelősi feladatkörröl egyeztetett Szabó Ádámmal.
3. Dávida Eszter elmondta, hogy Dióssy Andrással egyeztetett a Gólyatanács ülések rendjéről és
témájáról. Elmondta, hogy a Gólyatanács koncepciójának megfelelően először elő kell segíteni a

Gólyatanács csapattá válását, majd a következő év elején pedig bevezetésre kerül a mentorrendszer.
4. Vermes Boldizsár elmondta, hogy várhatóan hamarosan lesz új HK megosztott meghajtó. Vermes
Boldizsár kérte, hogy a képviselői e-mail címek új tulajdonosai jelezzenek vissza neki.
5. Dávida Eszter elmondta, hogy november 6-án este 8-tól a HK együtt készül a „HK ZH”-ra,
melyen kérte, hogy minden új tag vegyen részt.
6. Dávida Eszter kérte a referenseket, hogy írják meg neki mikor kívánnak fogadóórát tartani.
7. Dávida Eszter elmondta, hogy a jövő héten ÉPK-GTK Gödör előtt az kedd este 8-tól ÉPK HK a
GTK HK-val közös csapatépítésen vesz részt.
8. Dávida Eszter kérte a HK-t, hogy mindenki küldje el neki, hogy a következő évre vonatkozó
terveit.
9. Berecz Zsolt kérte, hogy szülessen döntés az ügyeleti beosztásról, hogy a következő Kari Papírba
már bekerülhessen, valamint javasolta, hogy az iroda fénymásolás rendje kerüljön véglegesítésre.
10. Farkas Péter elmondta, hogy a Szalagtűző Szakestély időpontjában foglalt a tornaterem, ezért
egyeztetett a KSK HK-val a Baross nagyterem esetleges bérléséről.
11. Kelemen Krisztina megbeszélést folytatott Kalmár Miklós kari TDK felelőssel az idei TDK
Konferenciáról. Palatin-Speier Judit kérte, hogy az idei TDK HK Különdíjának szavaztatását és a
Konferencián való lebonyolítását is végezze el.
12. Hoffer Dávid elmondta, hogy a jövő hét folyamán bizottságot tart a „HK Jövőkép” koncepció
vitaanyagáról, melyre várja a jelentkezéseket. Továbbá elmondta, hogy a múlt héten egyeztetett
Dr. Sajtos István tanszékvezető úrral a Szilárdságtan tárgyakkal kapcsolatban.
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