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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, Vajda Zoltán, Vermes Boldizsár, Viola Krisztina
Vendég: Blóz Gizella Evelin, Karlovecz Ádám, Somhegyi Balázs, Vidák Miklós
Késett:

Elnöki beszámoló
Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t a következő Kari Tanács napirendi pontjairól,
amelyeket a HK megvitatott. Elmondta, hogy a Szakirány-választási szabályzat
módosító javaslata valószínűleg nem fog szerepelni a napirendi pontok között, mert
erről Hoffer Dáviddal közösen még tárgyalnak a kari vezetéssel. Dávida Eszter
tájékoztatta a HK tagjait a 2012-es költségvetés körül kialakult vitákról, amelyek főleg a
Rajzi és Formaismereti Tanszék oktatói gárdáját érintik.
Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t a Szakirány-választási szabályzat módosítása körül
kialakult beszélgetésről, amelyet Varga Tamás oktatási dékánhelyettessel folytatott.
Dávida Eszter elmondta, hogy a témával kapcsolatban további egyeztetések
szükségesek, amelyek valószínűleg nyáron lesznek esedékesek.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy nem tud részt venni a május 16-i Kari Tanácson. A
delegálási listán következő tag Takács Ákos. Dávida Eszter felterjesztette a
delegálási listát szavazásra, amelyet a HK 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
elfogadott.
Dávida Eszter elmondta, hogy a következő HK ülés május 21-én lesz.
Dávida Eszter elmondta, hogy a Ballagás megfelelő színvonalon lezajlott. Kiemelte,
hogy a lebonyolításban nagy szerepet játszott az Inventorok Kör, akiknek ezúton is

megköszönte a segítséget. Megkérte továbbá a HK tagjait, hogy minél nagyobb
létszámban vegyenek részt a kari rendezvényeken.
EHK beszámoló
Hoffer Dávid elmondta, hogy elkészült az intézményfejlesztési terv újabb változata,
amelyben nem szerepel a korábban említett BME-BCE intézményegyesítés.
Hoffer Dávid elmondta, hogy az EFOTT leendő helyszínén virágültetés projekt lesz,
melyre karonként 6-7 embert várnak.
Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy a kari HK-k gazdálkodási terveit az EHK
hamarosan elküldi az illetékeseknek.
Hoffer Dávid elmondta, hogy az EHK elfogadta a Köztársasági Ösztöndíj pályázat
kiírását.
Hoffer Dávid elmondta, hogy május 24-én Külső Szociális Bizottság lesz.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a kifizetések rendben lezajlottak. Tájékoztatott, hogy
a DIK leltár új rendszer alapján fog működni.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a múlt heti Belső Oktatási Bizottságon megtárgyalták a
komplex tárgyfelvételi szabályzatot.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy az Épületszerkezettani és az Építészettörténeti és
Műemlékvédelmi Tanszék pótzárthelyijeivel kapcsolatban problémák merültek fel,
melyeket megoldott.
Szabó Ádám elmondta, hogy május 14-én az EHK Belső Oktatási Bizottságán vett
részt.
Vermes Boldizsár és Selmeczi Petra tájékoztatta a HK-t, hogy nem tudnak részt venni a
következő Kari Oktatási Bizottságon. Helyettük Takács Ákos és Berecz Zsolt vesznek
részt a Bizottságon. A delegálási listát a HK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
elfogadta.

Juttatási-térítési beszámoló
Viola Krisztina elmondta, hogy a múlt héten Külső Szociális Bizottságon vett részt,
melynek témája a gyógyszerköltségek szociális ösztöndíj pályázatba való beszámítása
volt.
Dávida Eszter elmondta, hogy a jövőben Kelemen Krisztina fog segíteni Viola
Krisztinának a Kollégiumi és Szociális Bizottság munkájának irányításában.
Gazdasági beszámoló
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy múlt héten megtörtént a gazdasági elszámolás a
MISZ-ben. Tájékoztatta a HK-t a Ballagás körül felmerült a gazdasági problémákról és
megkérte a HK tagjait, hogy a jövőben kiemelten figyeljenek oda a rendezvények helyes
gazdasági elszámolására.
Kollégiumi beszámoló
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a Külső Kollégiumi Bizottság ülésén vett részt. Itt téma
volt a Bizottságon való részvétel beszámítása a HK-k teljesítmény alapú jutalmazásába.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a nyári kollégiumi díjak esetében nem lesz áremelés.
Elmondta, hogy nyári kollégiumra május 23-tól június 8-ig lehet majd jelentkezni.
Emellett tájékoztatta a HK-t, hogy a következő félévtől valószínűleg emelkedni fognak a
kollégiumi bentlakás díjai.
Hegedűs Zoltán tájékoztatta a HK-t a kollégiumi mentorok tervezett létszámáról, melyek
nagyban függenek attól, hogy milyen kollégiumokban fognak elhelyezést kapni az
építész hallgatók. Amennyiben az építészhallgatók továbbra is a Schönherz
Kollégiumban fognak lakni, ott 1, a Vásárhelyi Pál Kollégiumban 1, a Bercsényi
Kollégiumban 5 mentor plusz 1 vezetőmentori helyet támogat a HK. Amennyiben az
építészkari hallgatók nem pályázhatnak a Schönherz Kollégiumban férőhelyekre, a
Bercsényi Kollégiumban 5 mentori plusz 1 vezetőmentori, a Vásárhelyi Pál
Kollégiumban pedig 2 mentori férőhelyet támogat a HK. Dávida Eszter felterjesztette a
javaslatot szavazásra, amelyet a HK 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
elfogadott.

A Kollégiumi Bizottság felterjesztette a 2012/13 őszi félévének kollégiumi férőhely
pályázatának kiírását és ismertette a leendő pályázat bírálásának tervezett menetét. A
HK az előterjesztést Dávida Eszter javaslatára 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadta.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy előreláthatólag nem lesz belső nyílászáró felújítás a
Bercsényi Kollégiumban. Tájékoztatott, hogy a héten érkeznek megvizsgálni a Gödör
szellőzőrendszerét.
Kelemen Krisztina ismertette a Bercsényi Kollégium földszinti helyiségeinek bútorozási
terveit, melyeket a HK megvitatott.
Öntevékenyköri beszámoló
Vajda Zoltán előterjesztette a Közösségi Ösztöndíj Ügyrend módosító javaslatát. Az
előterjesztést a HK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Közéleti beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy múlt héten Senior-kör gyűlést tartott, ahol a Gólyahét volt a
téma.
Daku Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy a múlt héten megtartotta az RB rendes ülését.
Daku Dávid elmondta, hogy egyeztetett Eperjesi Ritával arról, hogy a DSK által
szervezett Piknik hogyan fog lezajlani, valamint ismertette a rendezvény előzetes
költségvetését.
Daku Dávid elmondta, hogy május 18-án lesz a Félévzáró Gödör.
Dávida Eszter elmondta, hogy egyeztetett Kovács András EHK elnökkel a 2012-es
Önkéntes Nap szervezésével kapcsolatban.
Dávida Eszter ismertette beérkezett pályázatát a Gólyatábor főszervezői posztjára. A
HK a beérkezett pályázatot 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta. A
szavazáskor Selmeczi Petra nem volt jelen.

Kommunikációs beszámoló
Berecz Zsolt előterjesztette a Kari Papír tagjainak májusi jutalmazását. Az
előterjesztést a HK 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta. A
szavazáskor Selmeczi Petra nem volt jelen.

Egyebek:
1. Takács Ákos ismertette a múlt heti, sporttal foglalkozó öntevékeny körök közötti
megbeszélés részleteit.
2. Dióssy András elmondta, hogy folynak a megbeszélések a Gólyatanács tagjaival,
amelyeket Dávida Eszterrel közösen vezetnek.
3. Dávida Eszter megkérte a HK tagjait, hogy a héten még tartsák meg ügyeleti
idejüket a HK irodában.
4. Vajda Zoltán elmondta, hogy a Bercsényi Kollégiumba visszakerültek a
valamikori Xitakör eszközei.
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