Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2012. május 7-én 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Dióssy András, Farkas
Péter, Hegedűs Zoltán, Hoffer Dávid, Kelemen Krisztina, Palatin-Speier Judit, Selmeczi
Petra, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vermes Boldizsár, Viola Krisztina
Vendég: Hernády Gergely
Elnöki beszámoló
Dávida Eszter elmondta, hogy az elmúlt héten Becker Gábor dékán úrral és Varga
Tamás oktatási dékánhelyettessel egyeztetett, ahol szó volt többek között az őszi
félévben esedékes Szakmai Napokról és az ehhez párosított dékáni szünetről. Dávida
Eszter elmondta, hogy Becker Gábor szeretné, ha a komplex tárgyak felvételét
szabályozó szabályzat mielőbb a Kari Oktatási Bizottság, valamint a Kari Tanács elé
kerülne. Dávida Eszter egyeztetett továbbá Becker Gáborral a nyári Kari Táborról és a
meghívandó oktatókról.
Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy a mai napon Dékáni Tanácson vett részt. Itt szó
esett a következő Kari Tanács napirendi pontjairól és a kari költségvetés tervezetről.
Mályusz Levente felhívta a részt vevők figyelmét a nyári alkotótáborok kérdését illetően,
ahol máig megoldatlan a hallgatók jogilag korrekt munkavégzése.
Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy kiküldte az öntevékeny körök számára a nyári
Kari Tábor programját, amelyet a közeljövőben pontosítanak Vajda Zoltánnal.
Dávida Eszter elmondta, hogy a HK tudásteszt pótlására május 10-én vagy május 21én van lehetőség az EHK szervezésében.
EHK beszámoló
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói
Képviselet új képviselőt delegált az EHK-ba Molnár László személyében.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy az OMIKK a vizsgaidőszakban ismét hosszabbított
nyitva tartással várja a hallgatókat.

Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy a héten Külső Kollégiumi Bizottság és Külső
Szociális Bizottság lesz.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy az EHK új sportfelelőse Farkas Patrik.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy csütörtökön 14 órától Belső Oktatási Bizottságot fog
tartani, melynek témája a komplex tárgyak felvételi szabályzata.
Juttatási-térítési beszámoló
Kelemen Krisztina elmondta, hogy két hallgató adott be tanulmányi ösztöndíj
felülvizsgálati kérelmet, melyeket véleményezett és továbbított az illetékeseknek,
valamint a korrekciókat elvégezte.
Gazdasági beszámoló
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy megkapta a korábban kért tájékoztatást a
balatonlellei tábor aktuális nyári tábordíjairól, amelyek alapján el fogja kezdeni a nyári
táborok költségvetésének elkészítését.
Palatin-Speier Judit tájékoztatta a HK-t a héten megtartott Kari Gazdasági Bizottságról.
Kollégiumi beszámoló
Vajda Zoltán tájékoztatta a HK-t a kollégiumi felvételi eljárás tervezett menetéről.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a kollégiumi hirdetőfelületek kivitelezése folyamatban
van, az egyeztetések zajlanak. Tájékoztatta a HK-t, hogy a szelektív hulladékgyűjtők
terve elkészült, melyeket a KB a Bercsényi 28-30 Kollégium öt emeletére, valamint a
tornaterem előterébe helyeztetne el.
Öntevékenyköri beszámoló
Vajda Zoltán tájékoztatta a HK-t a Közösségi Ösztöndíj Ügyrend módosító javaslatairól.
A felmerült kérdéseket a HK megvitatta, majd Dávida Eszter felterjesztette
szavazásra. Az előterjesztést a HK 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Vajda Zoltán elmondta, hogy a vizsgaidőszak első hetében lesz öntevékeny köri gyűlés.

Közéleti beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy a következő kari események a Ballagás és a Piknik, melyek
részleteiről tájékoztatta a HK-t.
Daku Dávid tájékoztatta a HK-t a Seniorkör eddigi üléseiről, valamint a jövőbeni
tervekről.
Dávida Eszter elmondta, hogy a héten egyeztet Králik Attilával a 2012-es Önkéntes
Napról.
Kommunikációs beszámoló
Berecz Zsolt elmondta, hogy elkészült a Kari Papír újabb száma, amely véleményezés
alatt van.

Egyebek:
1. Dávida Eszter elmondta, hogy a héten beszélget Dióssy András társaságában a
Gólyatanács tagjaival.
2. Dávida Eszter elmondta, hogy a következő HK ülés május 14-én lesz a HK
irodában.
3. Hegedűs Zoltán és Berecz Zsolt tájékoztatta a HK-t a docensi pályázatok
elbírálásának menetéről.
Budapest, 2012. május 7.
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