Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2011. november 21-án 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Dióssy András, Farkas Péter, Hegedűs Zoltán, Hoffer Dávid, Kelemen Krisztina, Palatin-Speier Judit, Selmeczi Petra, Szabó Ádám,
Takács Ákos Dávid, Vajda Zoltán, Vermes Boldizsár
Hiányzik (kimentéssel): Viola Krisztina
Vendég: Hernády Gergely, Kiss Ágnes
Elnöki beszámoló
Dávida Eszter elmondta, hogy az elmúlt héten részt vett a TDK díjátadón, ahol átadta a Hallgatói
Képviselet különdíjait.
Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy az elmúlt héten egyeztetett Dobai János DLA és Perényi
Tamás DLA tanszékvezető urakkal, ahol szó volt a szakirány-választás felvételi kritériumairól, a
szóbeli elbeszélgetés és a portfolió értékeléséről (azok esetleges újragondolásáról), valamint a
tanszéki terv tárgyak és komplex tárgyak jelentkezésének összehangolásáról.
Dávida Eszter elmondta, hogy Szabó Ádámmal az elmúlt héten a szakirány-választással kapcsolatosan szervezett előadáson vett részt.
Dávida Eszter november 21-én Balázs Mihály tanszékvezető úrral egyeztetett a képzéssel kapcsolatos tapasztalatairól, az előtanulmányi rendről és annak javítási lehetőségeiről.
Dávida Eszter elmondta, hogy szerdán 20:00-tól Dumaszínház előadás lesz a K ép. AUD MAX
teremben, ahol az EHK várja a hallgatói képviselőket, valamint a Gólyatanács tagjait is.
Dávida Eszter kérte Selmeczi Petrát, hogy a Kari Papír felvételi különszámából rakjon félre a
Dékán Úr, valamint Dr. Kalmár Miklós tanszékvezető úr kérésére.
Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t az egyetemi kifizetések átfutásáról, annak nehézségeiről és
kérte, hogy mindenki figyeljen oda, hogy ezzel kapcsolatban milyen tájékoztatást ad a hallgatóknak.

EHK beszámoló
Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy az EHK november 17-i ülésén jelen volt Szabó Mihály
KTH igazgató úr, aki ismét pályázatot adott be az igazgatói tisztség betöltésére, és terveit ismertette az EHK-val.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Mikulás Kupa idén december 10-én kerül megrendezésre. A
Mikulás Kupán várhatóan több sport közül lehet majd választani.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy az EHK kisorsolta az OHV-t kitöltő hallgatók között a nyereményeket.
Hoffer Dávid elmondta, hogy Nagy Dávid HÖOK elnök úr az előző hét végén Miniszterelnök
Úrnál járt, ahol kifejtette a HÖOK álláspontját és kéréseit. Miniszterelnök úr elfogadhatónak látta
a kéréseket, Hoffer Dávid elmondása szerint a törvény az elmúlt napokban a Parlament elé került
és a T. Ház hamarosan tárgyalja is azt.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy áttekintette a következő féléves előzetes órarendet, melyben komolyabb problémákat nem talált. Tájékoztatott a szakirány-választásról tartott előadásról, valamint
Dr. Sajtos István tanszékvezető úrral történt egyeztetéséről.
Dávida Eszter elmondta, hogy a november 24-én 15:00-kor Kari Oktatási Bizottság ülés lesz. A
bizottságon Viola Krisztina nem tud részt venni, így az alakuló ülésen megszavazott listának
megfelelően Takács Ákos vehet részt. Takács Ákos részvételét a HK 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Dávida Eszter elmondta, hogy a két évfolyam esetében a zárthelyi ütemtervben 3 zárthelyi került
egy hétre, melynek feloldására már kevés esély van (és az utolsó pillanatban már nem is lehet jó
megváltoztatni), így a következő félévekben erre több figyelmet kell fordítani.
Gazdasági beszámoló
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy november 21-én ismét az EHK által szervezett gazdasági
előadás lesz. Palatin-Speier Judit ismertette tapasztalatait a gazdaságis előadások alapján írt
zárthelyikről és Vermes Boldizsár kérésére ígéretet tett, hogy a képzés lezárultával összegezni
fogja tapasztalatait, hogy azt a HK továbbítani tudja az EHK felé.

Kommunikációs beszámoló
Berecz Zsolt elmondta, hogy a HK levelet kapott egy kurzusokat szervező cégtől, melynek vezetőjével a következő héten találkozik.
Berecz Zsolt tájékoztatta a HK-t, hogy a szakirány-választásnál alkalmazott portfoliók elkészítéséhez segítségként az Építéstudományi Egyesület BME helyi szervezete (ÉTE BME), az Építész
Klub és a HK előadást fog szervezni.
Berecz Zsolt elmondta, hogy november 21-én éjfélkor van a Kari Papír decemberi számának lapzártája.
Berecz Zsolt tájékoztatta a HK-t, hogy a következő héten Média Bizottság ülést kíván összehívni,
melynek témája az információs csatornák használata lesz.
Kollégiumi beszámoló
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy elkezdődött a Bercsényi Kollégiumi férfi mosdói problémájának
felmérése. Az információk szerint a ejtőcsövek eltömődtek, a tömődés okainak feltárása folyamatban van.
Hegedűs Zoltán a HK véleményét kérte az eddig öntevköri szobaként működő helyiség sorsáról,
mellyel kapcsolatban a többségi vélemény szerint a helyiség megtarthatja jelenlegi funkcióját.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a beléptető rendszerben a nagykapun lévő kiskapu valamint a
biciklitárolónál a vaskapu nem működött, valamint, hogy Farkas Péter elkészítette a szükséges
hozzáféréseket, így november 21-én a Bringakör is be tudott költözni az új helyére.
Hegedűs Zoltán tájékoztatott, hogy a Gödör szellőzőrendszerének feltárása megtörtént, annak
tisztítása szükséges, melyre a Kollégiumi Bizottság várja az árajánlatot.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a jövőben a mentorok beszámolókat fognak készíteni a havi
munkájukról, melyet minden hónap 5. napjáig kell majd elküldeniük a Kollégiumi Bizottságnak.
A házirenddel kapcsolatos problémák közül több megoldható, de leginkább a 8 napi havi bennalvást sérelmezik többen, mely az építészkari hallgatói élet szerintük egyik legfájóbb korlátozása.
Dávida Eszter és Vermes Boldizsár kérte Hegedűs Zoltánt, hogy egyeztessen az EHK illetékes
referensével, hogy milyen lehetőségek vannak a jelenlegi helyzet javítására.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy szerdán Külső Kollégiumi Bizottság ülés lesz, ahol Kollégiumi
Bizottság a jelenlegi félévhez hasonló férőhely-eloszlást szeretné elérni.

Közéleti beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy november 23-án Öntevékenykör Gyűlés lesz, ahol a hirdetőkről, a
nyomtatási lehetőségekről lesz szó, valamint alapvető informatikai javaslatokkal is készül. Elmondta továbbá, hogy egyeztetett Soltész Lászlóval, a Makettkör korábbi tagjával, aki segít a helyiség berendezési koncepciójának kialakításában.
Vajda Zoltán elmondta, hogy Balla Reginától egyeztetési időpontot kért a ArchiTrip öntevékeny
kör megalapításával kapcsolatban.
Berecz Zsolt tájékoztatott, hogy megvolt az első beszélgetés az Építész Klub, az ÉTE BME, valamint az Építész Szakkollégium között, ahol az a megállapodás született, hogy hasonló tevékenység miatt várhatóan az Építész Klub és az ÉTE BME bevonható lesz a Szakkollégium alá,
mint szakosztályok.
Daku Dávid kérte Palatin-Speier Juditot, hogy küldje fel az öntevékeny köröknek, a rájuk vonatkozó határidőket az eszközbeszerzéssel kapcsolatban. Ezt követően Daku Dávid röviden beszámolt a Gólyabálról, elmondta, hogy egy hónapon belül még nem várható annak elszámolása, illetve úgy tájékoztatott, hogy több károkozás is történt a rendezvény ideje alatt.
Dávid Dávid elmondta, hogy az elmúlt csütörtökön GTK-s rendezvény volt a Gödör Klubban.
A sítáborral kapcsolatban elmondta, hogy megfelelő számú jelentkezés történt.
Daku Dávid elmondta, hogy szerdán 16:00-kor Rendezvény Bizottság ülés lesz, ahol a Gödör
Klub koncepciójáról is lesz szó.
Daku Dávid felvetetette, hogy szükséges a Jegesest szervezésének elkezdése. Javasolta, hogy Takács Ákos legyen a kari kapcsolattartó ezzel kapcsolatban, a szervező társkarok még kérdésesek.
Daku Dávid elmondta, hogy az RB-t idővel meg kívánja nyitni a „nagyközönség” előtt – erről
szintén szó lesz a szerdai bizottsági ülésen.

Egyebek:
1. Takács Ákos elmondta, hogy a következő héten részt vesz a DSK ülésén. A Jegesesttel
kapcsolatban Dávida Eszter és Vermes Boldizsár kérte, hogy Takács Ákos a DSK bevonásával írjon egy motivációs levelet.

2. Dióssy András elmondta, hogy előző Gólyatanács ülésen 42 elsőéves vett részt. A Gólyatanácsosok ezen héten a Nyílt Napon, valamint a Szakestélyen és a TDK Konferencián is
segítenek majd.
3. Selmeczi Petra a Nyílt Nappal kapcsolatban elmondta, hogy a Gólyatanácsosok mellett
Takács Ákos és Berecz Zsolt is segítségére lesz.
4. Berecz Zsolt elmondta, hogy a következő félév elején szeretne egy szakmai kirándulást,
ahol a HK, az ÉTE BME, valamint az Építész Klub és Szakkollégium is részt venne.
5. Hoffer Dávid elmondta az elmúlt héten az angol képzésben résztvevő hallgatókkal egyeztetett. Elmondta, hogy ezen hallgatók a helyenként kidolgozatlan tantervi követelmények
miatt meglehetősen sok problémával szembesülnek. A megbeszélésen az a megállapodás
született, hogy Hoffer Dávid kezdeményezni fogja, hogy néhány hallgató részt vegyen az
Idegen-nyelvi Oktatási Bizottság ülésén és ott ismertesse az előre megbeszélt problémákat. Elmondta továbbá, hogy a hallgatók az Alkotóhétre egy isztambuli kirándulást szerveznek, melyről további fejlemények várhatóak.
6. Dávida Eszter elmondta, hogy a képviselői beszámolókat november 26. (vasárnap) 23:59ig kell feltölteni a HK honlapjára.

Budapest, 2011. november 21.
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