Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2012. december 10-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády
Gergely, Hoffer Dávid, Kelemen Krisztina, Marsal Béla, Nagy László, Selmeczi Petra, Szabó
Ádám, Takács Ákos, Vaits Zoltán, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Elnöki beszámoló
Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy a héten kérvény elbírálás volt.
Dávida Eszter elmondta, hogy a héten lesz az év utolsó Dékáni Tanácsa, amelyen többek között a
keretszám változásokról is szó lesz.
Dávida Eszter közölte, hogy a héten volt tárgyalás Benkő Melindával az oktatási változásokról.
Dávida Eszter elmondta, hogy a Doktorandusz Önkormányzati választás még eredménytelen,
melyen az Építészmérnöki Kar jelöltje Kóródi Anna.
Dávida Eszter emlékeztette a HK-t, hogy a hétvégén kerül megrendezésre.
EHK beszámoló
Hoffer Dávid elmondta, hogy a kollégiumok tűzrendészeti felülvizsgálata folyamatosan halad.
Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy az Egyetemi BME Külügyi Ösztöndíj és a Bécsi Ösztöndíj
elfogadásra került.
Hoffer Dávid elmondta, hogy a DIK SZMSZ módosítására sor fog kerülni.
Hoffer Dávid közölte, hogy a GMF főigazgatói posztjára ki lett írva a pályázat Daku Dávid
elmondta, hogy a médiapályázat elfogadásra került. A Karról harmadik helyezést ért el Kovács
Ádám.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy hallgatók kérvényt adtak be a Rektornak Úrnak, hogy bírálják felül a
szakirányválasztási szabályzatot.
Dávida Eszter kérte Szabó Ádámot, hogy keresse fel Varga Tamást, és kérje meg, hogy a komplex
szabályzatot legyen kiküldve újra a helyes időpontokat tartalmazva.

Juttatási - térítési beszámoló
Kelemen Krisztina elmondta, hogy az ösztöndíj reklamációs kérvények elbírálásra kerültek, a
döntések visszaküldésre kerültek a KTH részére.
Gazdasági beszámoló
Vidák Miklós elmondta, hogy az öntevékeny csoportok költségvetésének összesítése folyamatban
van.
Vidák Miklós tájékoztatta a HK.t, hogy egyeztetések folytak a Kari Papír közbeszerzésével
kapcsolatban. Elmondta, hogy az állandó színes megjelenés túl költséges, így csak egy, esetleg két
szám fog megjelenni csak ilyen formában.
Vidák Miklós elmondta, hogy az öntevékeny köri állófogadás költségvetésével kapcsolatban
elkezdődtek az egyeztetések.
Kollégiumi beszámoló
Kelemen Krisztina előterjesztette a tavaszi félév kollégiumi hirdetményét, melyet a HK 14 igen, 0
nem, 0 tartózkodás arányában elfogadott.
Kelemen Kirsztina elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban is zajlanak a tűzrendészeti
felülvizsgálatok.
Öntevékenyköri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy az öntevékeny köri állófogadás szervezése folyamatosan halad.
Vajda Zoltán közölte, hogy a kollégiumi leselejtezések folytatódnak a héten.
Közéleti beszámoló
Nagy László tájékoztatta a HK-t, hogy a Gödörben tartott gépész rendezvény gond nélkül lezajlott.
Nagy László közölte, hogy a sítábor befizetések zajlanak. Elmondta, hogy a szervezői csapat
szeretne január 23-án egy nyitó bulit tartani a Gödörben.
Vajda Zoltán felhívta a figyelmet, hogy a közeljövőben esedékes volna az idei Építész Napok
főszervezői pályázatának kihirdetése.

Sport
Takács Ákos felhívta a figyelmet a hétvégi Mikulás Kupára, kérte a HK-t, hogy minél nagyobb
létszámmal képviseljék a Kart.

PR
Selmeczi Petra elmondta, hogy a Kari Papír főszerkesztői pályázatára két pályázat érkezett be. Két
pályázóval elbeszélgettet a héten és meghívták Őket a következő rendes ülésre is. Elmondta azt is,
hogy az idei utolsó szám megjelenése ezen a héten várható.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatást tartott a művészeti vezetői pályázatról, annak menetéről, zsűriéről.
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