Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2012. május 2.-án 18:00-kor tartott üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Dávida Eszter, Farkas Péter, Hoffer Dávid, Kelemen
Krisztina, Palatin-Speier Judit, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács Ákos, Viola
Krisztina
Vendég: Hernády Gergő
Késett: Hegedűs Zoltán, Dióssy András, Vermes boldizsár
Elnöki beszámoló
Dávida Eszter elmondta, hogy a második HK tudásfelmérő teszt május 4-én, pénteken
lesz a K.255-ös teremben 18:00-kor. Elmondta, hogy Hoffer Dávid és Palatin-Speier
Judit jól teljesítettek az előző teszten, így nekik nem szükséges pót tesztet írniuk.
Dávida Eszter felvetette a a közös tanulás lehetőségét és megkérte Berecz Zsoltot,
hogy szervezze meg azt. Kovács András (EHK elnök) kérte, hogy akik nem most
szeretnék pótolni a tesztet, azok előre jelezzék neki szándékukat.
Dávida Eszter elmondta, hogy megbeszélésen vett részt a docensi pályázatokkal
kapcsolatban, amin ott volt Becker Gábor dékán és Pálfy Sándor tanár úr. A
megbeszélés témája a leendő docensek személyei voltak valamint az, hogy mindnyájan
érdemesek-e a kinevezésre. Becker Gábor (dékán) szeretne egy pénteki megbeszélést
a bíráló bizottsággal, melyen Dávida Eszter és Hegedűs Zoltán képviseli a HK-t.
Dávida Eszter elmondta, hogy a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon lezajlott a
Tisztújító HK szavazás, illetve az a Közlekedésmérnöki Karon is esedékes.
Dávida Eszter megkérte Hernády Gergőt az OHV díjak beszerzésére az Ünnepi Kari
tanácsra. Javasolta, hogy erről konzultáljon Dióssy Andrással.
Dávida Eszter ismertette a nyári Kari tábor tervezett programját: aug. 4-én érkeznek az
alumni tagjai, 5-én pedig az oktatók meghívására tett javaslatot. Daku Dávid
megkérdezte, hogy az öntevékeny körök kaptak-e tájékoztatást a rendezvényről.

Dávida Eszter elmondta, hogy az akkor szintén Kari táborban lévő GTK HK a közös
programokat nem támogatná.
EHK beszámoló
Hoffer Dávid elmondta, hogy EHK tisztváltás történt. Berzlánovich Imre helyett Farkas
Patrik lett az új HSB (Hallgatói Sport Bizottság) vezető.
Hoffer Dávid elmondta, hogy az EFOTT szervezésében Králik Attila szerepe várhatóan
csökkenni fog, így újra elindulhat az Önkéntes Nap szervezése.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a DIK leltárt tartott a kari eszközeiről. Tájékoztatott
továbbá, hogy a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság által megítélt szociális támogatási
korrekciók a következő kifizetésen fognak megtörténni.
Hoffer Dávid elmondta, hogy várhatóan a vizsgaidőszak második napján 18 órakor
indulna az előzetes tárgyfelvételi időszak.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy múlt héten Kari Oktatási Bizottság volt, ahol a „Kert és
Táj” című tárgy újraindítását fogadták el.
Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t a Szakirány-választási szabályzat módosításaival
kapcsolatban. Hoffer Dávid javasolta, hogy gyűjtsük össze a felvetéseinket a Kar
további képzési irányairól. Dávida Eszter megkérte Szabó Ádámot, hogy kérje meg
Dobszay Gergelyt, hogy a HK által javasolt felvetéseket küldje el Varga Tamás oktatási
dékánhelyettesnek illetve a Kari Oktatási Bizottság tagjainak. A Kari Oktatási Bizottság
tagjai javasolták, hogy jöjjön létre egy Szakirány-választási brosúra annak érdekében,
hogy a hallgatók egyszerűbben eligazodjanak. Szabó Ádám elmondta, hogy jövő héten
lesz Belső Oktatási Bizottság, ahol ezen javaslatokat megvitatják és elküldik a Kari
Oktatási Bizottság tagjainak.
Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t, hogy a Szakirány-választási kérdőív kitöltési
határideje lejárt, összesen 92-en töltötték ki.
Szabó Ádám elmondta, hogy a képzés kiértékeléses beszélgetések lezajlottak pozitív
visszajelzések mellett. Dávida Eszter javasolt egy második fordulót Becker Gábor
(dékán) részvételével. Berecz Zsolt ma ír neki ezzel kapcsolatban.

Berecz Zsolt elmondta, hogy Bern-be is lehetett volna idén Erasmus pályázatot
benyújtani, de helycsökkenés miatt külön portfóliót kell készíteni a az oda pályázó
hallgatóknak. Az eredményt júliusban tudják meg. Dávida Eszter javasolta Benkő
Melindával való egyeztetést.

Juttatási-térítési beszámoló
Kelemen Krisztina elmondta, hogy múlt héten elkészült a kifizetési lista.
Viola Krisztina elmondta, hogy múlt héten megtörtént Rakusz Liza oktatása a juttatási
ügyekben mely a jövő héten folytatódik.
Gazdasági beszámoló
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy az Építész Napok költségvetése elkészült, amit a
HK elé terjesztett. A költségvetést a HK elfogadta.
Palatin-Speier Judit előterjesztette a Gödör Klub költségvetési beszámolóját. Elmondta,
hogy az Építész Napok rendezvényen hiány lépett fel, amelybe a tanárok fogyasztása is
beletartozik. A beszámolót a HK elfogadta.
Palatin-Speier Judit beszámolt az X12 költségvetéséről. Javaslatot tett a szervezők
jutalmazására: a bevételből a szervezők csapatépítő kirándulásra valamint a nyári Kari
táborban való részvételre költhetnek. A Beszámolót a HK elfogadta.
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy leltár volt a Diákközpontban. Tájékoztatott a
leltárból hiányzó elemekről, melyre Hegedűs Zoltán felvetette, hogy azok esetleg
hibából került a rendszerbe.
Kollégiumi beszámoló
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a tervezett hirdető felületeket külsős céggel kell
megcsináltatni a felmerülő problémák miatt. Elmondta, hogy a bicikli támaszok
telepítése folyamatban van, ezekre új árajánlatot kértek.
Hegedűs Zoltán tájékoztatott, hogy a Gödör szellőzőrendszer felújításával foglalkozó
szakembert nem tudta elérni, ezért egy Egyetemhez kötődő cég fogja elvégezni a
munkát.

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a Bercsényi Kollégiumban található lift elkészült, de
problémák merültek fel a működésével kapcsolatban.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy jövő héten esedékes a Külső Kollégiumi Bizottság
következő ülése. Megkérte a HK tagjait, hogy amennyibe bármilyen javaslatuk van az
ülésre, azt írják meg neki.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy Oláh Dániel elkészítette a szelektív hulladékgyűjtők
terveit, melyeket továbbított a HK részére.
Hoffer Dávid elmondta, hogy Sándor Ákossal történt egyeztetés a Gödör tervekről. A
tervek nem engedély kötelesek. Vajda Zoltán elmondta, hogy nem rendelkezünk
belsőépítészeti tervekkel.
Farkas Péter elmondta, hogy a Kollégiumi Bizottság nem jutott kompromisszumra a
kollégiumi felvételi rendszerrel kapcsolatban. Dávida Eszter megjegyezte, hogy
mindenképpen ki kell hirdetni a kollégiumi felvételi rendszer elveit. Hoffer Dávid
megjegyezte, hogy amíg a Kollégiumi Bizottság nem hoz megfelelő koncepciót, addig
nincs miről beszélni, illetve elmondta, hogy a legnagyobb baj az hogy második félévben
nincs tanulmányi mutató. Dávida Eszter kérte a KB tagjait, hogy kiemelten
foglalkozzanak a Kollégiumi felvétel rendszerével, illetve kérte azon HK-sok részvételét
a bizottságon, akik érdemben hozzá tudnak szólni a témához. Palatin-Speier Judit
megjegyezte, hogy nem lehet különböző szempontokat nézni a félévenként.
Öntevékenyköri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy az Öntevékenyköri gyűlés vizsgaidőszak első hetében
lesz.
Vajda Zoltán elmondta, hogy a Közösségi Ösztöndíj pályázatot a vizsgaidőszak
harmadik hetéig kell kiírni. Elmondta, hogy addig szeretne bizottságot tartani, de az
időpontja még kérdéses. A pályázat hirdteménye kész van, vasárnapi határidővel
vállalta felküldését a HK belső levelezési listájára.
Közéleti beszámoló
Daku

Dávid
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05.18-án
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Rendezvényszervező bizottság által szervezett Piknik pedig 05.25-én.

megtartva,

a

Az Inventorok Kör visszajelzése alapján Páricsy Zoltán lemondta a vidámpoharat a
Ballagás után szervezett Szakestélyen, így új személy keresése szükséges.
Daku Dávid elmondta, hogy megtörtént az első Senior-kör oktatás, mai napon lesz a
következő.

Kommunikációs beszámoló
Berecz Zsolt elmondta, hogy a Megfagyott Muzsikusnakk új főszerkesztői brigádra
lenne szükség, mivel a jelenlegi főszerkesztő még egy szám megszerkesztését vállalja
mely a 2012-es őszi félévben esedékes.
Berecz Zsolt elmondta, hogy az olvasószerkesztő és főszerkesztő eddig Markovits Zita
volt, azonban az új főszerkesztő szeretne maga mellé olvasószerkesztőt. Berecz Zsolt
felvetette, hogy az olvasószerkesztő lehetne külsős személy.

Budapest, 2012.05.09.
Jegyzőkönyvvezető:

Ülésvezető:

Takács Ákos

Dávida Eszter
elnök

Határozatok
Hat. szám

Előterjesztés

Eredmény

43/2012

ÉN Költségvetési beszámoló

13 igen

1 nem

0 tartózkodás

elfogadva

44/2012

Gödör költségvetési beszámoló

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

45/2010

X12 Költségvetési beszámoló

12 igen

1 nem

1 tartózkodás

elfogadva

