Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2012. október 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Hegedűs Zoltán,
Hernády Gergely, Kelemen Krisztina, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Takács Ákos, Vajda
Zoltán (30 percet késett), Vermes Boldizsár, Viola Krisztina
Vendég: Heincz Dániel, Marsal Béla, Nagy László, Vidák Miklós
Hiányzik (kimentéssel): Hoffer Dávid
Elnöki beszámoló
Dávida Eszter elmondta, hogy az idei tisztújítás lebonyolításáért Viszoki Csaba lesz a felelős.
A jelölteknek október 9. kedd 24 óráig kell leadniuk jelentkezésüket. Továbbá közölte, hogy
oktatói részről Németh Csaba, az EHK-ból pedig Molnár László lesz jelen a bizottságban.
Dávia Eszter elmondta, hogy október 17-én, szerdán lesz a Kari Fórum, amelyen éves
beszámolót tart a HK munkájáról,ezt követően a jelöltek fognak bemutatkozni.
Dávia Eszter beszámolt a Dékáni Tanácson történtekről. Itt tájékoztatták a jelenlévőket, hogy
a következő Kari Tanács időpontja október 31. Majd Stormmer László tartott beszámolót a
gazdasági tervezetekről. Továbbá felmerült, hogy szeretnék jutalmazni a Solar Decathlon
résztvevőit. Varga Tamás előadást tartott az oktatási ügyekről, melyben kiemelte, hogy az
angol képzéses hallgatókra továbbra is kevés figyelem van fordítva, ezen változtatni kéne.
Dávida Eszter elmondta, hogy a hétvégi kommunikációs tréning jól sikerült.
Dávida Eszter megkérte Szabó Ádámot hogy az előzetesen már egyeztetett előtanulmányi
rend változtatásáról állítson össze egy összesítést.
Dávida Eszter elmondta továbbá, hogy szeretne egy oktatói fórumot tartani, amelyet több
oktató is támogatott, többek között Becker Gábor, Vukoszávlyev Zorán.
EHK beszámoló
Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy a Gépészmérnöki Kar új EHK-s delegáltja
Somogyi József lett.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a RUFUSZ pályázat időszaka október 9-én ér véget.

Vermes Boldizsár elmondta, hogy október 25. 12 óráig kell elküldeni Farkas Tímeának az
kari újságok és plakátok éves nyomdai igényét.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a HÖK ASZ–val következő 4-5 hétben az EHK bizottsági
szinte fog foglalkozni.
Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy a kifizetések kapcsán felmerült problámák a
KTH adatfeldolgozási problémái miatt voltak.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a média pályázatot hirdetni kell továbbra is és erről
visszajelzést kell küldeni Farkas Timeának.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t, hogy egyzettetett Dobszay Gergellyel a félév menetéről.
Elmondta, hogy a szakirányválasztást és a komplex szabályzatot a következő KOB-n fogják
feldolgozni és megvitatni.
Szabó Ádám elmondta, hogy október 11-én 15 órától lesz a következő KOB.
Szabó Ádám beszámolt az általa tartott BOB-ról, amelyen a szakirányválasztás volt a fő téma
és az ezzel kapcsolatos kérdőívet kiértékelték.
Kelemen Krisztina és Selmeczi Petra jelezte, hogy nem tud részt venni a KOB-n. Helyettük
Hegedűs Zoltánt és Daku Dávidot delegálja a HK. Dávida Eszter előterjesztésére 13 igen, 0
nem, 0 tartózkodás arányban elfogadta a HK.

Juttatási - térítési beszámoló
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a hét folyamán beszéni fog a leendő két első éves KSZB
jelölttel, Kocsis Zsófiával és Müller Ákossal.
Viola Krisztina tájékoztatta a HK-t, hogy a hét folyamán a szociális ösztöndíj pályázat
kapcsán beérkezett fellebbezést elintézte.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós felhívta a HK figyelmét, hogy a hét folyamán lesz gazdasági elszámolás.
Vidák Miklós elmondta, hogy a felszabadult 4-es analitikára fognak átkerülni a gazdálkodó
öntevékeny körök pénzügyei, továbbá az április 25-től újra müködő KRB02-es analitikára
fogy átkerülni a Bercsényi Gödör Klub gazdálkodása.

Vidák Miklós továbbá tájékoztatta az illetékeseket, hogy a héten lesz a Szakmai Napok
pénzügyi elszámolása, addigra szerezzenek be minden ide kapcsolódó számlát.
Kollégiumi beszámoló
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a héten Selmeczi Petrával és Vajda Zoltánnal találkoztak a
VIK kollégiumi bizottságával. Itt megegyezés született arról, hogy a jövőben minden félév
kezdetén tájékéztatást adnak a Schönhercz Zoltán Kollégiumban lakó építészhallgatók
beköltözéséről, problémáiról.
Hegedűs Zoltán beszámolt a kollégium bútorozásának és hirdetőinek állapotáról. A bútorozás
során maradt hiányosságok folyamatos javítás alatt vannak. A javítások ellenére a földszinti
termek a hét folyamán használatba lettek véve. A hirdetők továbbra is a kivitelezés fázisban
állnak.
Hernády Gergely előterjesztette az új kulcs-és kártyafelvételi szabályzatot, amelyet 13 igen,
0 nem, 0 tartózkodás arányában elfogadott a HK utólagos javítások belefoglalásával.
Hegedűs Zoltán megkérte Daku Dávidot, mint közéleti referenst, hogy a Szakmai Napok
utáni rendezzék vissza az udvart eredeti állapotára.
Öntevékenyköri beszámoló
Vajda Zoltán előterjesztette három új kör SZMSZ-ét, hogy fogadja el a HK. Szitakörét 13
igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányában elfogadta. Bercsényi Kondi Kör SZMSZ-ét 12
igen, 0 nem, 1 tartózkodás arányában elfogadta. A Rajzkör SZMSZ-e 11 igen, 0 nem, 2
tartóskodás arányban került elfogadásra.
Vajda Zoltán előterjesztette ezután ezen körök eszközpályázatát. Szitaköré 13 igen, 0 nem, 0
tartózkodás arányban, a Bercsényi Kondi Köré 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban,
a Rajzköré 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás arányban került elfogadásra.
Vajda Zoltán elmondta, hogy az eszközpályázatot 7. hét végéig lehet módosítani, erről még
tájékoztatni fogja az öntevékeny köröket.
Közéleti beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy az elmúlt héten volt Senior Kör gyűlése, amelynek keretéban a
18-as kollégiumi helyiség ki lett takarítva, továbbá megbeszélték az elkövetkező hét
programjait.

Daku Dávid szavazásra előterjesztette az egyetlen sítábor főszervezői pályázatot, amelyet 13
igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban elfogadott a HK. A pályázatot Csáthy Barnabás
nyerte, aki már egy komplett tábortervezetet is adott hozzá le.
Daku Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy az üzletvezető véleményezése el lett küldve a MISZnek.
Daku Dávid elmondta, hogy október 23-án jönnek varsói diákok, akikkel a Gödörben lesz
közös rendezvény.
Nagy László beszámolt a Gólyabál jelenlegi állapotáról. Elmondta, hogy a helyszín megvan,
és a táncpróbák is elkezdődtek. A programtervezet és a plakát nemsokára véglegesítésre
kerülnek.
Kommunikáció:
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a Kari Papír jutalmazása elkészült, már csak egyeztetésre
vár és utána felterjeszti majd szavazásra.

Sport:
Takács Ákos tájékoztatta a HK-t, hogy december 15-én lesz a Mikulás Kupa.

Egyebek
1. Dávida Eszter elmondta, hogy volt Szakkolis megbeszélés. Ennek kapcsán elmondta,
hogy Köves Bálint folyamatosan halad a változtatásokkal.
2. Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy a héten befejezésre fog kerülni a HK
irodai szekrények zárcseréje.
3. Hegedűs Zoltán elmondta, hogy Vető Márta behozta a nála maradt kulcsokat.
4. Farkas Péter felhívta a figyelmet, hogy csütörtökön tűzvédelmi ellenőrzés lesz a
kollégiumban.

Budapest, 2012. október 8.
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Elnök

Határozatok
Hat. szám

Előterjesztés

Eredmény

71/2012.

Delegálási lista Kari Oktatási Bizottságra

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

72/2012.

Kulcs-és Kártyafelvételi Sazbályzat

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

73/2012.

Szitakör SZMSZ

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

74/2012.

Bercsényi Kondi Kör SZMSZ

12 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

75/2012.

Rajzkör SZMSZ

11 igen

0 nem

2 tartózkodás

elfogadva

76/2012.

Szitakör eszközpályázat

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

77/2012.

Bercsényi Kondi Kör eszközpályázat

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

78/2012.

Rajzkör eszközpályázat

12 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

79/2012.

Sítábor főszervezői pályázat

13 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

