Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2012. április 10-én 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, 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: Horváth Éva (VIK HK alelnök)
Késett: Dióssy András (40p), Farkas Péter (17p), Takács Ákos (20p)
Elnöki beszámoló
Dávida Eszter elmondta, hogy a héten megbeszélésen volt a KTH-ban, amelyen Varga Tamás
oktatási dékánhelyettes úr is részt vett. Az aktuális kérvények elbírálásán felül általános kérdésekről
volt szó.
Dávida Eszter beszámolt a hétfő reggeli Dékáni Tanácsról, ahol szó volt többek között a kari
költségvetésről, valamint a képzéskiértékeléssel kapcsolatosan tartandó beszélgetésekről.
Dávida Eszter elmondta, hogy a jövő heti HK ülés vendége Mályusz Levente lesz. A következőkben
megjelennek még a HK üléseken Perényi Tamás, Sajtos István valamint Balogh Balázs
tanszékvezető urak.
Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t a 2012-es Ballagás szervezési folyamatairól. Elmondta, hogy a
K.210-es teremben kerül lebonyolításra a rendezvény, amelyet Cserjés Petra, Gerják Gábor,
Farkas Péter és Oncsák Zsolt közösen szerveznek.
Dávida Eszter felhívta a HK tagok figyelmét arra, hogy a közmunka beszámolójukat vasárnap
éjfélig kell a HK honlapra feltölteniük.
EHK beszámoló
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a BME Printerrel kapcsolatos problémák kommunikálása
megtörtént az EHK felé. Tájékoztatta továbbá a HK-t, hogy a K épület II. emeleti büféjében nem
lesz meleg étel kínálat a hely kialakítása és kis területe miatt, valamint a termékek árának
változásának oka az ÁFA növekedése mellett az alapanyagok drágulása volt.
Hoffer Dávid kérte Palatin-Speier Juditot, hogy keressen alternatívákat, hogy július 30-ig a lehető
legnagyobb mértékben felhasználhassa a HK az anyagi forrásait, mert azt követően azokat a
kormány várhatóan megvonja az intézménytől.

Vermes Boldizsár elmondta, hogy a HK tudásfelmérő teszt anyaga nyilvános, azt mindenki
megtekintheti. Tájékoztatta továbbá a HK-t, hogy a héten Külső Szociális Bizottsági ülésre kerül
sor.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a komplex tárgyak felvételét szabályozó szabályzat tervezete
kiküldésre került a tanszékekre, a személyes egyeztetések folyamatban vannak. Varga Tamás
oktatási dékánhelyettes előzetesen megfelelőnek találta a tervezetet.
Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t, hogy a következő Kari Oktatási Bizottságon folytatódik a
kétciklusú képzés tanszéki értékelése, melyhez kapcsolódóan a Belső Oktatási Bizottságon is ez
lesz a téma.
Kelemen Krisztina tájékoztatta a HK-t a Mezős Tamással történt megbeszéléséről.
Viola Krisztina tájékoztatta a HK-t az idegennyelvű képzéssel kapcsolatosan. Elmondta, hogy a
tanszéki oktatási felelősökkel folyamatosan egyeztet, személyes találkozókat kezdeményez az
ügyben Benkő Melindával, Nemes Gáborral valamint Varga Tamással.
Viola Krisztina elmondta, hogy múlt héten megbeszélést tartott két, idegennyelvű képzésben részt
vevő hallgatóval az aktuális problémákról.
Juttatási beszámoló
Kelemen Krisztina tájékoztatta a HK-t a 2012-es évben maradványként megmaradó összeg
kifizetésével kapcsolatban. A 2011/12 őszi félévre vonatkozó OHV kitöltöttség alapján elkészült
kimutatást közzé tette a hallgatók számára.
Kollégiumi beszámoló
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy az ÉN szervezéséhez szükséges kollégiumi lépések folyamatban
vannak. Tájékoztatta a HK-t, hogy múlt héten megkereste őt egy cég, amely ipari mosógépet
szeretne értékesíteni. Az ajánlatot a KB a KO-val egyeztetve elutasította.
Farkas Péter tájékoztatta a HK-t, hogy a Gödör szellőzőrendszerének felmérése folyamatban van,
az illetékesekkel folyamatosan tartják a kapcsolatot.
Daku Dávid megkérte a KB tagjait, hogy hívják fel a kollégiumi dolgozók figyelmét arra, hogy a
hirdetőfelületek hiányában hova lehet a plakátokat elhelyezni és azokat engedélyezzék.
Dávida Eszter elmondta, hogy a közeljövőben összehív egy bizottságot, amelyen a kollégiumi
felvételi rendszerről lesz szó.

Gazdasági beszámoló
Palatin-Speier Judit ismertette a 2012-es költségvetés tervezetet és a 2011-es gazdasági beszámolót
A költségvetés tervezetet a HK 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett, a gazdasági
beszámolót a HK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Palatin-Speier Judit kérte a rendezvényszervezőket, hogy mindenképpen tartsák be a
jegyárusításhoz kapcsolódó szabályozásokat.
Öntevékenyköri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy szerdán öntevékeny köri gyűlést tart 20:00 órai kezdettel a Bercsényi
28-30 Kollégium nagytársalgójában. Elmondta, hogy négy kör adott be módosító szándékú
eszközpályázatot, melyeket ismertetett. Dávida Eszter felterjesztette a módosításokat szavazásra.
Az előterjesztést a HK 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Dávida Eszter érdeklődött, hogy az eszközpályázat során a közös leltárba megszavazott eszközök
beszerzése megfelelően halad-e. Vajda Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy az RB tagjai a megfelelő
ajánlatok beérkezését várják, utána megkezdődik a beszerzés.
Közéleti beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy az Inventorok kör rendezvényeinek szervezése megfelelően halad.
Tájékoztatta ezen felül a HK-t, hogy az Önkéntes Nap szervezésének keretében járt a kerületi
önkormányzatnál, ahol egyeztetéseket folytatott.
Daku Dávid ismertette a Gödör Klub jövőbeli programjait. Tájékoztatta a HK-t, hogy amint
elkészülnek a gazdasági beszámolók a klub működésével kapcsolatban, beszámol azokról a HKnak.
Daku Dávid elmondta, hogy az X1,2 rendezvény helyszínével aláírt szerződés megfogalmazása
utolsó stádiumban van.
Daku Dávid ismertette a Senior-kör ütemtervét: ötállomásos oktatás-sorozatot tervez, melynek első
időpontja az Alkotóhét után lesz esedékes.
Daku Dávid elmondta, hogy megkereste Csiki Tibor az Építész Napok 2012 teremfoglalásaival
kapcsolatban. Dávida Eszter kérte Takács Ákost, hogy keresse meg a megfelelő személyeket és
erősítse meg a tornaterem foglalását.
Daku Dávid tájékoztatta a HK-t a Rendezvény Bizottság elmúlt heti rendes üléséről.
Dávida Eszter elmondta, hogy két héten belül szeretne pályázatot kiírni a következő Szakmai
Napok főszervezői posztjára.

Vajda Zoltán ismertette Építész Napok 2012 programjait valamint elmondta, hogy a rendezvény
szervezési folyamatai rendben haladnak.
Kommunikációs beszámoló
Berecz Zsolt tájékoztatta a HK-t a Kari Papír következő számáról. A Megfagyott Muzsikussal
kapcsolatban elmondta, hogy a próbanyomat elkészült, amit a főszerkesztő nem ellenőrzött, így a
nyomtatás még nem kezdődött el.
Berecz Zsolt tájékoztatta a HK-t az előző héten tartott szponzorációs bizottság eredményéről.

Egyebek
1. Dávida Eszter elmondta, hogy a következő HK kirándulást Daku Dávid és Dióssy András
szervezi. Az időpont még kérdéses, csütörtökig lehet javaslatokat tenni.
2. Dávdia Eszter megköszönte a múlt hét pénteki ÉMK KHT által rendezett vacsorán való
részvételt.
3. Dávida Eszter hangsúlyozta, hogy szeretné, ha a HK indítana saját csapatot az Építész
Napok 2012 rendezvényen.
4. Hoffer Dávid hangsúlyozta a június 30-ai határidőt, amikor a Kormány várhatóan megvonja
a korábbi évek maradványait az intézménytől. Kérte, hogy minden referens gondolja át,
hogy addig a HK hogyan tudná elkölteni ezeket az összegeket.
Budapest, 2012. április 10.
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