
 

 

EMLÉKEZTETİ 

Az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet  

2009. június 8., 18:00-kor tartott ülésérıl 
 

Bányai Ágnes X Kovács Nándor X 
Bódis Ádám X Madari Gabriella X 
Drotál Diána X Orbán Ágnes X 
Gerják Gábor Péter X Takács Nóra - 
Hoffer Dávid X Tárnoki Tamás -X 1 
Hülber Attila X Varkoly Márton X 
Koczkás Kornél - Viszoki Csaba X 

Jelen van: Vermes Boldizsár 

GT: Csépány Judit, Lakatos Ildikó, Németh Roland, Némethi Balázs, Torbágyi Örs, Viola Krisztina 

 
Elnöki beszámoló 
(Dékáni Tanács): 
Témafelelıs: 
Viszoki Csaba 

Dékáni Tanács: 
• Az oktatóság továbbra is fenntartását fejezte ki az elıadások rögzítése 

iránt – szerzıi jogok védelme, elıadások látogatottságának esetleges 
csökkenése. 

• A Hallgatói Képviselet a korlátozás nélküli szakirányválasztást támogatja 
a BSc képzésen. 

• Az elektronikus ügyintézés kezdeti nehézségekkel küszködik - fennaka-
dások, elveszett és rosszul címzett kérvények. 

• Az elsıs évfolyamon csak elıkészítı rajz órák lesznek megtartva a szor-
galmi idıszak elsı hetében. 

• Az elızı héten fegyelmi eljárás zajlott két hallgató ellen. Az ítélet egy 
passzív félév, az ügyben fellebbezés várható. 

   
EHK beszámoló 
Témafelelıs: 
Hülber Attila, 
Bódis Ádám 

Elkészült, és az EHK által elfogadásra került a MISZ Kht. és az EHK 2008-as évi 
költségvetési beszámolója. 

A kollégiumi ügyek elhalasztásra kerültek, így a következı Szenátuson nem ke-
rül elıterjesztésre. 

  
Oktatás 
Témafelelıs: 
Takács Nóra 

A tárgyjelentkezésen visszaállították a kemény szőrést. 
A tervezési szigorlat ismét kiírásra került. 
Több hallgató jelezte, hogy a Neptun rendszer nem engedélyezi számukra több 

tantárgy felvételét, habár az elıkövetelményt teljesítették. 
Az elıtanulmányi rend ellenırzése és javítása lehet szükséges 
Több hallgatótól megtagadták a vizsgaírás lehetıségét Munkahelyek építészete 1 

tárgyból az aláírások hiányára hivatkozva. Megegyezés alapján legalább 2 katalógu-
son kapott aláírástól vizsgára bocsáthatók a hallgatók. 

Oktatási Bizottság: 
• MSc szakok indítása. 
• Komplex 1 elıtanulmányi rendje. 

  
Juttatások, 
térítések 
Témafelelıs:  
Drotál Diána 

A kifizetési listák elküldésre kerültek (demonstrátorok, HK, ösztöndíj korrekció). 
KSZB: TJSZ második mellékletének módosítása. 
A szociális ösztöndíj meghallgatási idıpontok kitőzésre kerültek. 
A HHCS-k véglegesítése, pontosítása szükséges. 



 

 

Közmunka pályázaton a Hangkör egyéb tevékenység címszóval lesz elbírálva. 
  
Kollégium 
Témafelelı: 
Madari Gabriella  

Néhány hallgató évekkel ezelıtt kiköltözött a kollégiumból, azonban megfelelı 
adminisztráció hiányában a díjtartozás nem került törlésre. 

A nyári kollégiumi kiírás megtörtént a HK-val való elızetes egyeztetés nélkül. 
Ebben módosítások szükségesek. 

A könyvtár továbbra sem tud beindulni a HK-n kívül álló okokból. 
BKB: Kollégiumi férıhelyosztás: 07.10., 12:00. Eredmény várható: 07.13. 
A Bercsényi homlokzatát felújító cég jelezte igényét a kollégiumi földszinti do-

hányzóra és mosdóra addig, míg a Bercsényi utca munkálatai folynak. Cserébe fel-
újítanák a dohányzót, a pihenıket és a konyhákat. 

  
Gazdaság 
Témafelelıs:  
Bányai Ágnes  

Elkészült a BSZK nyári kollégiumi hálózat felújítási listája A régi, 
újrahasznosítható eszközök újrahasznosítása szükséges, errıl leltár lesz készítve. 

 

  
Közélet: 
Témafelelıs: 
Tárnoki Tamás 

A Hangkör szmsz-ének újult bemutatása után hoz döntést a körrıl a Hallgatói 
Képviselet. Ennek hiányában, illetve a korábbi döntés értelmében a közmunka 
pályázatban nem szerepelnek öntevékeny körként. 

Az öntevékeny körök nyári tábor jelentkezésének véglegesítése szükséges. 
Az elsıs hallgatók számára kiküldendı cd tartalmának véglegesítése zajlik. 
A Gödör felújításhoz hamarosan elkészülnek a gépészeti és villamossági tervek. 

Elızetes költségvetési tervezet várható. 
  
PR: 
Témafelelıs: 
Bódis Ádám 

 

  
Pályázat: 
Témafelelıs: 
Orbán Ágnes 

KollOKA: 
• Az öntevékeny köri átcsoportosításának elköltése a héten szükséges. 
• Készül a beszámoló. 
• Egy új tárgyalóasztal került megrendelésre. 

06.09.: A lakóház tervezési ötletpályázat várható eredménye. 
A kollégiumi felújítási hallgatói pályázat hirdetése szükséges. 

  
IT: 
Témafelelıs: 
Vermes Boldizsár 

Az irodai hálózat kitiltásra került az egyetemi hálózatról. Hamarosan vissza lesz 
állítva. 

Az öntevékeny körök hamarosan felkerülnek a kari honlapra. 

 
 

EGYÉB AKTUÁLIS ÜGYEK 
 

Egyéb: Készülnek a tesztlapok a www.felvi.hu-ra. 
A változó árak/árfolyamok, illetve a készletek bizonytalansága miatt nem lehet 

biztos árajánlatot kérni az ıszi laptop vásárláshoz. Hamarosan teszt laptopok 
érkeznek. 

Új Átriumok érkeztek. 
Az LG cég szakmai elıadást tartana ısszel és tavasszal. 
A kiváló oktatói szavazás meghosszabbításra került. 
06.10., 20:00: Gólyatábor megbeszélés. 



 

 

Budapest, 2009. június 8. 

KÖVETKEZİ ÜLÉS: 
2009. június 23. kedd 18:00, Hallgatói Iroda 

Jegyzıkönyv-vezetı: Ülésvezetı: 
Gerják Gábor Péter Viszoki Csaba 

Elnök 
 

 

AKTUÁLIS FELADATOK 

Felelıs Feladat Határidı 

 Elıtanulmányi rend ellenırzése.  
Madari Gabriella Hivatalos levél a KO-nak a hallgatói díjtartozásokról.  
Tárnoki Tamás Öntevékeny körök feltöltése a kari honlapra.  
Viszoki Csaba Gólya CD tartalmának összesítése.  

 


