EMLÉKEZTETİ
Az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2009. május 11., 18:00-kor tartott ülésérıl
Bányai Ágnes
Bódis Ádám
Drotál Diána
Gerják Gábor Péter
Hoffer Dávid
Hülber Attila
Koczkás Kornél
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Kovács Nándor
Madari Gabriella
Orbán Ágnes
Takács Nóra
Tárnoki Tamás
Varkoly Márton
Viszoki Csaba
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Jelen van: Práger Márk, Vermes Boldizsár
Gólyatanács: Csépány Judit, Dióssy András, Kenéz Gergely, Németh Roland, Torbágyi Örs

Elnöki beszámoló
(Dékáni Tanács):
Témafelelıs:
Viszoki Csaba

Amennyiben az oktatóság hozzájárul az elıadások videóra vételéhez, ezt a karon
a Fotókör öntevékeny csoport fogja végezni.
A KSZB fogja elbírálni a szociális ösztöndíjat igénylı hallgatói képviselıket.
EHK felvetés: szociális ösztöndíj elbírálásnál számítson be a hallgatók egyéb bevétele, közmunka díjazása. A kari Hallgatói Képviselet ebben a kérdésben 0-0-13
arányú szavazattal tartózkodó álláspontra helyezkedett.

EHK beszámoló
Témafelelıs:
Hülber Attila,
Bódis Ádám

06.29.: Kiköltözés a kollégiumokból.
Balatonlelle:
• Az elsı felújítási ütem befejezıdött. A másodikat hamarosan elkezdik.
• A harmadik ütemhez árajánlat szükséges.
• A negyedik ütem egyelıre nem várható, hogy lebonyolításra kerül.
A Kth.-nál nem került alkalmazásba olyan alkalmazott, aki az EHK által meghatározott hallgatói ügyekkel foglalkozna. Ennek várhatóan hosszú távú következményei lesznek.
A felvi.bme.hu honlap teszt verziója elkészült.
Az egyetemi BME ösztöndíjnak hamarosan lejár a határideje.
A nyáron esedékes két kifizetési idıpont csak elızetes megbeszélés után vehetı igénybe.
A gólyáknak kiküldendı cd-re szponzort lehetne szerezni, aki így anyagilag is
támogatná az EHK-t. A kari Hallgatói Képviselet ezt 0-12-1 arányú szavazattal nem
támogatja.

Oktatás
Témafelelıs:
Takács Nóra

05.18., 14:00: Oktatási Bizottság.
A dékáni honlapra feltöltött vizsgarend hibás.
A Szilárdságtani tanszék két hallgató ellen fegyelmi eljárást indít, mert zárthelyit
cseréltek.
Elkészült az órarend elsı verziója.
Hagyományos képzésen Fa tartószerkezetek tárgyból keresztfélév indítása szükséges.
Továbbra is több ütközés áll fenn az elsı évfolyam vizsgarendjében.

Juttatások,
térítések

Átdolgozás alatt a TJSz 2. melléklete.
Az új szociális ösztöndíj igénylı honlap nem készül el idıre, így elképzelhetı,

Témafelelıs:
Drotál Diána

hogy kézi adminisztráció lesz szükséges az elbíráláskor.
A kifizetési/juttatási egyenleg megegyezik a tervezettel.
06.10.: Következı kifizetési idıpont. Ehhez a kifizetési listákat 06.03. határidıvel
kell elküldeni.
A Hallgatói Képviselet közmunka díjazása csak a következı hónapban kerül kifizetésre.
07.10.: Nyári kifizetési idıpont.
A Demján ösztöndíj lista ellenırzésre kerül.

Kollégium
Témafelelı:
Madari Gabriella

Egy hallgató számára államilag támogatott képzésre való átsorolása után is költségtérítéses díjat írtak ki számára kollégiumi bentlakásra. Ez hamarosan korrigálásra kerül.
Kollégiumi mentorok: A jövıben bevezetésre kerülhet, hogy a kollégiumi mentorok egyben korrepetálásra is igénybe vehetık lesznek.
BKB: Büntetı pontrendszer kidolgozás alatt áll a kollégiumi felvételi eljárásban
valótlan értékkel pályázók ügyére. Jelenleg ez 100 pontos rendszer, melyben a 0.0
eltérés nem jár levonással, 5.0 eltérés 100 mínusz ponttal jár. A csalók ellen fegyelmi eljárás indul.
A készülı kollégiumi házirend alapján a jövıben a bentlakás nem kollégisták
számára költségtérítés ellenében lenne igénybe vehetı. Ezt a kari Hallgatói Képviselet nem támogatja.
Elkezdıdött a Bercsényi kollégium homlokzat felújítása.
05.31.: Javaslat a kollégiumi felújítási keret elköltésére.

Gazdaság
Témafelelıs:
Bányai Ágnes

Az irodai fénymásoló kártyaleolvasója nem mőködik, külföldrıl kell hozzá
alkatrészt rendelni. Ennek megbízott felelıse: Németh Roland.

Közélet:
Témafelelıs:
Tárnoki Tamás

Építész Klub: Országos építész hallgatói találkozót szerveznének, melyhez a
KÉK felajánlotta a segítségét. Várható helyszíne Pécs vagy Budapest.
A nyári HK táborba meghívásra kerülnek az öntevékeny csoportok.
Ballagás:
• Felkért oktató: Szalai András
• A tarisznyák 05.13.-ra készülnek el.

PR:
Témafelelıs:
Bódis Ádám

A szponzori ajánlat kiküldésre került.

Pályázat:
Témafelelıs:
Orbán Ágnes

A lakóépület tervezési pályázat szövegezése módosításra került.
KollOKA: Megérkezett az árajánlat a projektorra és a hangosításra.

IT:
Témafelelıs:
Vermes Boldizsár

EGYÉB AKTUÁLIS ÜGYEK
Kirándulás:

A kirándulásra a hallgatói képviselıknek is jelentkezni kell, valamint elıleget kell
fizetniük.

Az ülés meghívott vendége Rostás Zoltán, a Építéskivitelezési Tanszék oktatója,
és az Oktatási Bizottság elnöke. A beszélgetés témái:
• Jövıbeli tervek
• Az Oktatási Bizottság elé terjesztett problémák: elıtanulmányi rend,
keresztféléket, számonkérések, zárthelyi ütemterv, vizsgaszámok, és
ezek csökkenthetısége, OHV, szakirány választás, kredit értékek
valóságalapja és ennek felülbírálata, hallgatói leterheltség, 20% levonás
jogossága, bizonyos tanszékek hiányosságai.
• Motivációs eszközök, lehetıségek, esetleges szankciók bevezetése.
A laptop vásárláshoz a legjobb ajánlat kiválasztása zajlik.
A közmunka ügyrend módosult.
Az ünnepi Kari Tanácson a Hallgatói Képviselet 5 díjat fog kiosztani. Ehhez a
hallgatók között szavazást kell lebonyolítani, valamint a díjakat el kell készíteni (toll
és plakett). Javaslat: emlékfal az eddigi díjazottakról. A projekt megbízott felelıse
Torbágyi Örs.

Egyéb:

Budapest, 2009. május 11.

KÖVETKEZİ ÜLÉS:
2009. május 18. hétfı 18:00, Hallgatói Iroda

Jegyzıkönyv-vezetı:
Gerják Gábor Péter

Ülésvezetı:
Viszoki Csaba
Elnök

AKTUÁLIS FELADATOK
Felelıs
Takács Nóra

Feladat
İszi féléves órarend ellenırzése

Határidı

SZAVAZÁS
Gólya cd-hez szponzor keresése
Szociális ösztöndíjhoz hallgató bevételeinek
beszámítása

Szavazás
0 igen

12 nem

1 tartózkodás

0 igen

0 nem

13 tartózkodás

