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Ádám, Takács Ákos Dávid, Vajda Zoltán, Vermes Boldizsár, Viola Krisztina
Vendég: Hernády Gergely
Elnöki beszámoló
Dávida Eszter elmondta, hogy a Rajzi és Formaismereti Tanszék egy nemzetközi kapcsolatot épített ki korábban, aláírtak egy szerződés is, amely szerint a BME biztosít hallgatókat egy évente
megrendezésre kerülő olaszországi workshopra. Az elmúlt héten Dávida Eszter ennek megvalósulását igyekezett elérni, elsősorban pénzügyi forrásokról való egyeztetések révén. Elmondta,
hogy az Építészmérnöki Kar várhatóan TÁMOP keretek bevonásával finanszírozza ezen hallgatók részvételi díjának egy részét. A programban való részvétel hallgatónként 350 euró és utazás
díja lenne – a kar a részvételt részben finanszírozza, így a hallgatók várhatóan a 50000 Ft-os díj
mellett vehetnek részt. A program helyi szervezését Práger Márk vállalta.
Dávida Eszter elmondta, hogy egy energiaital gyártó cég megkereste a Bercsényi Mászókört,
hogy a tetőről leereszkedve szolgálnák ki a kollégistáknak promóciós termékeket. Tekintve, hogy
ezzel kapcsolatban sem a GMF Kollégiumok Osztályt, sem az Üzemeltetési Osztályt nem keresték meg, így erre nincs lehetőség.
Dávida Eszter elmondta, hogy várja a jelzéseket a HÖK Alapszabállyal kapcsolatos változtatási
javaslatokat, melyeket február elsejéig kell továbbítania az EHK felé.
Dávida Eszter elmondta, hogy az elmúlt héten többekkel egyeztetett a HK Jövőkép koncepcióval
kapcsolatban.

EHK beszámoló
Hoffer Dávid elmondta, hogy újra meghirdetésre került a Zöld Tanszék verseny az Egyetemi Zöld
Kör szervezésében.
Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy ősszel megrendezésre került az Önkéntes Nap 2012,
melynek főszervezője Králik Attila. Az EHK kérte, hogy minden kar küldje el egy-egy HK-s és
senior/mentor nevét a főszervezőnek, akik a szervezésben részt vesznek majd.
Hoffer Dávid elmondta, hogy kiírásra került az Alaptámogatás pályázata. Emellett tájékoztatott,
hogy a szociális pályázatok elbírálására még nem a BME Hallgatói Portál keretében kifejlesztett
honlap kerül alkalmazásra, mivel annak tesztelésére még szükség van. A szociális pályázatok új
bírálói számára lehetőség van bírálói vizsgák letételére. A témával kapcsolatban Hoffer Dávid
tájékoztatta a HK-t, hogy a Demján Sándor ösztöndíj fellebbezések elbírálásra kerültek és azok
kifizetése még a március 8-i kifizetést megelőzően meg fog történni.
Hoffer Dávid elmondta, hogy Fekete Dóra arról tájékoztatta, hogy a GMF Jogi Csoport még nem
jelzett vissza az ő megkeresésére a kollégiumi házirendek félévközi bevezetését követő éjszakai
vendégfogadási díjak jogosságát illetően.
Hoffer Dávid elmondta, hogy elfogadásra került a BME balatonlellei tábor nyári beosztása.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy az elmúlt héten Dobszay Gergely OB elnök úrral egyeztetett a zárthelyi ütemtervekkel kapcsolatban, aki alapvetően pozitívan értékelte az ütemezést. A HK szeretné, ha a tervezési tárgyak pótlólagos leadásai a vizsgaidőszak első napjára esnének, és így lehetőség lenne a zárthelyik pótlásának teljesítésére a pótlási héten.
Szabó Ádám és Vermes Boldizsár egy külön táblázatot készített a tanszéknek, ahol a tanszékek
jelezhetik, hogy mikorra szeretnék ütemezni a zárthelyiket, valamint egy továbbit, amely összefoglalva tartalmazza a tanszékek által tartandó félévközi számonkérések időpontját..
Szabó Ádám elmondta, hogy az egyeztetésen szó volt a komplex/tanszéki terv tárgyak felvételéről.
Dávida Eszter jelezte, hogy korábban az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszéken elbeszélgetést hirdetettek meg Tanszéki Terv 1 tárgyhoz, de ez téves volt.

Berecz Zsolt elmondta, hogy meg kellene határozni a demonstrátori munka minimumát/maximumát, hogy legyen egy közös kari elvárás a demonstrátorokkal szemben.

Juttatási-térítési beszámoló
Viola Krisztina elmondta, hogy az elmúlt héten Külső Szociális Bizottság ülés volt, ahol a szociális pályázatok elbírálásához kapcsolódó határidőkről volt szó. Tájékoztatta a HK-t, hogy eddig
130-an adtak le szociális ösztöndíj pályázatot, valamint jelezte, hogy a kollégiumi papírbemutatást a rendes elbírálással történik.
Viola Krisztina elmondta, hogy a hét végéig elkészíti a szükséges táblázatokat a következő féléves tanulmányi ösztöndíj átgondolásához.
Gazdasági beszámoló
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy folyamatban van a HK számára a mobilnet eszköz beszerzése. Továbbá tájékoztatott, hogy megkereste Kálmán László EHK alelnököt a HK kereteinek
egyeztetése céljából.
Kollégiumi beszámoló
Hegedűs Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy január 18-án várhatóan már lesz működő lift a Bercsényi 28-30 Kollégiumban. Elméletileg sima fémborítást kap majd a szerkezet, de lehetőség van
saját dizájnelemek elkészítésére.
A Kollégiumi Bizottság tárgyalta a házirenddel kapcsolatos problémákat, és arra jutott, hogy a
benntölthető vendégéjszakák alacsony számát tartja a legkritikusabb problémának. Ezzel kapcsolatban Hegedűs Zoltán megkeresi a többi kar KB vezetőjét is.
Hegedűs Zoltán tájékoztatta a HK-t a KB kollégiumi mentorjelöltekkel kapcsolatos álláspontjáról. Hegedűs Zoltán Eperjesi Ritát, Oláh Dánielt, Szabó Balázst, Tamási Alexandra, és Juhász
Ágnest javasolta mentori pozíció betöltésére a Bercsényi 28-30 Kollégiumban, Egyed Mónikát a
Vásárhelyi Pál Kollégiumban és Sándor Ákost a Schönherz Zoltán Kollégiumban. Dávida Eszter

felterjesztette a mentorok listáját elfogadásra. A javaslatot a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy több mesterképzésre felvételt nyert hallgató jelentkezett kollégiumi elhelyezés után érdeklődve. A MSc elsőévesek jelentkezése szociális alapon történhet,
mint a többi elsőéves esetében.
Közéleti beszámoló
Vajda Zoltán prezentálta a Közösségi ösztöndíj elbírálására felálló bizottság által tárgyalt javaslatot a Közösségi Ösztöndíj Pályázat végleges eredményére. Az egyéni pályázók is elbírálásra kerültek, valamint a közéleti csoportoktól visszaérkeztek a kari elosztások.
A Közösségi ösztöndíjjal kapcsolatban több probléma is felmerült, elsősorban az értékeléssel
kapcsolatban – ehhez további szempontokat is figyelembe lehetne venni. Továbbá probléma,
hogy az egyéni pályázók esetében előfordulhatnak olyan hallgatók, akik közösségi ösztöndíjat
nem igényelnek, de kollégiumi felvételi pályázat esetében szeretnék beszámítani féléves tevékenységüket. A bizottság javaslata, hogy egyetemi tevékenységet a HK ne vegye figyelembe kari
közösségi ösztöndíjnál és a kollégiumi felvételinél sem. A bizottság továbbá javasolja, hogy a
rendezvények szervezőinek díjazása a jövőben elsősorban a rendezvények összehasonlító besorolása alapján történjen.
Dávida Eszter a Közösségi Ösztöndíj Pályázat végső eredményére vonatkozó bizottsági javaslatot felterjesztette elfogadásra. Az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett elfogadta.
Dávida Eszter elmondta, hogy a kari és egyetemi párhuzamosságokat az öntevékeny körök tekintetében valahogy kezelni kell – ezzel kapcsolatban a HK javaslatot fog tenni a HÖK ASZ változtatására.
Daku Dávid elmondta, hogy szerdán Rendezvény Bizottság ülés lesz, ahol a következő féléves
rendezvény-ütemterv lesz a téma – Daku Dávid előzetesen kérte az öntevékeny köröket, hogy írják össze az esetleges nagyobb rendezvényeiket – négy kör vissza is jelzett.
Daku Dávid elmondta, hogy a Gödör Klub félévnyitó rendezvénye és a Szakestély szervezése
rendben halad. Daku Dávid elmondta, hogy február 7-én részt vesz a Gólyatanács ülésén, ahol az
RB-ről beszél majd a gólyatanácsosoknak, és ők is becsatlakozhatnak akkor már a kari napok

szervezésébe. Emellett az RB a kar hallgatóinak jelentkezését is várja majd, akiknek motivációs
levél leadása mellett lehetőség lesz a jelentkezésre.
Takács Ákos elmondta, hogy egy bejáráson vett részt a Műjégpályán. A GPK is csatlakozik a rendezvényhez, így 5 kar vesz majd részt a rendezvényen – ÉPK, TTK, VBK, KSK és GPK. A költségek megoszlása várhatóan létszámarányos lesz. A rendezvény február 15-én kerül megrendezésre a Városligeti Műjégpályán.
Vajda Zoltán elmondta, hogy pénteken egyeztet az Építész Kari Napok 2012 szervezésével kapcsolatban a többi főszervező jelölttel, illetve február első hetében folytatódnak majd a megbeszélések.
Kommunikációs beszámoló
Berecz Zsolt elmondta, hogy Markovits Zitával egyeztetett a Kari Papírral kapcsolatban.
Markovits Zita arról tájékoztatta, hogy ősztől várhatóan ő már nem lesz az ÉPK hallgatója, így
akkor új főszerkesztőre lesz szükség a Kari Papír élén.
Berecz Zsolt elmondta, hogy a Vándoriskola és a Kós Károly egyesülés szervezésében egy konferencia kerül megrendezésre külföldi előadókkal, ahol szeretnének hallgatói látogatókat is.
Dávida Eszter kérte, hogy Berecz Zsolt hívjon össze egy Média Bizottságot, és a bizottság javaslata szerint rendezze a HK az egyes külső szervezetekhez való viszonyát.

Egyebek:
1. Berecz Zsolt elmondta, hogy január 19-én kari Erasmus tájékoztató lesz. Berecz Zsolt ja-

vasolta, hogy a HK nyilatkozzon a juttatási-térítési és kollégiumi vonatkozásokról a kari
Erasmus fórumon, így kérte a referenseket, hogy levélben küldjék meg neki ezeket a tájékoztató információkat.
2. Dávida Eszter érdeklődött, hogy a gólyatanácsosok várhatóan mikortól látogatják a HK

üléseit. Dióssy András javasolta, hogy akár már a következő üléstől vegyenek részt.
3. Selmeczi Petra beszámolt az Educatio Kiállítással kapcsolatos történésekről, a kiállításra

való kellékek szállításáról, az előkészületekről.

4. A HK téli kirándulásával kapcsolatban Berecz Zsolt és Kelemen Krisztina elmondták,

hogy a szervezéssel kapcsolatban a héten egyeztetnek. Dávida Eszter javasolta, hogy a gólyatanácsosok is vegyenek részt és a HK is erre az elvi álláspontra jutott.
5. Vermes Boldizsár kiosztotta a Dékáni Hivatalból visszajuttatott vagyonnyilatkozat igazo-

lásokat.
6.
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