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a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
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Ákos Dávid, Vajda Zoltán, Vermes Boldizsár, Viola Krisztina
Késett (kimentéssel): Daku Dávid (25)
Vendég: Elnöki beszámoló
Dávida Eszter beszámolt az elmúlt héten Balogh Balázs DLA tanszékvezető úrral való találkozójáról, melyre Szabó Ádám és Selmeczi Petra is elkísérte. A megbeszélésen szó volt egy milanói
kapcsolatról, ahol hallgatók különböző workshopokon vehetnek részt, viszont a finanszírozási
háttere nem biztosított.
Dávida Eszter elmondta, hogy a KTH-ban járt, a KTB kérvényeit véleményezni, viszont elmondása szerint nem minden kérvény esetében van konszenzus, ezért azok tisztázása szükséges.
Dávida Eszter ismertette a december 7-i Kari Tanács napirendjét. A KT decemberi ülésén docensi
pályázatok rangsorolására kerül majd sor, valamint szó lesz a szabadon választható tárgyak indításáról, és egy-egy tájékoztató is várható a november 16-i Tudományos Diákköri Konferenciáról,
illetve a félévzárásról.
Dávida Eszter jelezte, hogy november 6-án Dékáni Tanácson vesz majd részt, ahol várhatóan szó
lesz a tárgyfelvétel kezdetével kapcsolatos kari álláspontról. Ezzel kapcsolatban a HK továbbra is
kitart az EHK-nak korábban javasolt álláspontja mellett.
Dávida Eszter elmondta, hogy az EHK által a Mikulás Kupa részvételről kért táblázatot továbbította a téma felelősének.
Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy kiírásra került az Építész Kari Napok 2012 főszervezői
pályázata.

Ezt követően érdeklődött a HK-nál a félév végi ügyeleti rend kialakításával kapcsolatban. A kialakult álláspont alapján pótlási héttől kezdve egészen a félév végéig a referensek tartanak csak
ügyeletet.
Dávida Eszter kérte a hallgatói képviselőket, hogy jobban figyeljenek oda a hivatalos levelezésükre, és a levelek megválaszolása megfelelően, időben történjen.
EHK beszámoló
Hoffer Dávid elmondta, hogy EHK ülésén részt vett Németh Ádám, a MISZ Nonprofit Kft. vezetője, aki elsősorban a BME Printer Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban felmerült kérdésekről tájékoztatta az EHK-t, valamint elmondta, hogy a BME Copy a 14. oktatási héttől meghosszabbított
nyitva tartással, hétköznap 22:00-ig, pénteken 16:00-ig üzemel.
Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy a Nemzeti Felsőoktatási Törvény elfogadása a küszöbön
áll, és az Oktatásért felelős Államtitkárság felkérte a BME-t, hogy állapítsa meg saját képzései
önköltségének összegét, mely adatokat a BME átadta az államtitkárságnak, valamint rektori utasításként is megjelent az egyetemen az önköltségszámítás módja.
Hoffer Dávid elmondta továbbá, hogy a vártaktól eltérően mégis van egyetemi, valamint kari,
hallgatói kifizetésekre fordítható maradvány, az utóbbi valószínűsíthetően a szeptemberi és októberi létszámstatisztikák eltéréséből következően alakulhatott így.
Tájékoztatott továbbá, hogy a Műegyetemen működő nemzetközi hallgatói szervezetek átalakítása is folyamatban van, az intézmény azokba való beléptetésére ezen szervezetek többsége esetében van lehetőség, sőt várhatóan egy új, eddig a BME-n nem működő szervezet, az STN is megjelenhet, amely tovább bővítheti a HKT tevékenységét.
Hoffer Dávid elmondta, hogy a HÖK háttérszervezeteinél ún. egykapus szolgáltatói iroda kialakítása folyamatban van, amely nagyban segíteni fogja a KHK-k gazdasági referenseinek és rendezvényszervezőinek tevékenységét gyorsabban és gördülékenyebben bonyolítva a rendezvények és a
KHK-k gazdasági ügyeit. Elmondta továbbá, hogy elfogadásra került a Demján Sándor szociális
kiegészítő ösztöndíj pályázat eredménye, és az első részlet kiutalása elméletileg a december 15-i
kifizetéssel meg is fog történni.

Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Sportösztöndíj eredményét elfogadta az EHK. Továbbá jelezte, hogy az EHK elvárásának megfelelően minden KHK a BME Portálon keresztül kell, hogy bonyolítsa a kollégiumi felvételi jelentkezéseket, kivéve ha azt december 8-ig kéri hivatalos levélben az EHK-tól, ami azt elfogadja.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy november 6-án 14:00-tól Szakirány-választással kapcsolatos beszélgetés lesz a K275-ben.
Tájékoztatta továbbá a HK-t, hogy Építészettörténet 3 tárgyból a hallgatók között az a hír terjedt,
hogy csak a féléves feladatot vagy csak a zárthelyit lehet pótolni, viszont ez a hír téves volt.
Dávida Eszter elmondta, hogy a szakirány-választáshoz szükséges portfoliók leadásának a határideje január 3., viszont a az első tervezési szigorlat már decemberben lesz, és ezt több kari oktató
problémásnak látta.
Hoffer Dávid jelezte, hogy információi szerint ütközik az Acél/fa tartók acél pótzárthelyi, valamint az Épületszerkezettan 6 második pótlásának időpontja, melynek felderítését és kiküszöbölését kérte Szabó Ádámtól.
Jutatási beszámoló
Viola Krisztina beszámolt az elmúlt heti Külső Szociális Bizottság ülésről, ahol szó volt az Egységes Szociális Rendszerben várható változásokról. Elmondása szerint jól alakul a BME Poftál
specifikációja.
Továbbá elmondta, hogy az EHK-tól kapott tájékoztatás szerint mégis van szétosztható maradványkeret, melynek forrása mind egyetemi, mind pedig kari maradvány. Bár a korábbiakban úgy
tűnt, hogy mégsem lesz kari maradvány, viszont a szeptemberi és októberi létszámstatisztikák
különbségének köszönhetően meglehetősen nagy összeg jutott az Építészmérnöki Kar hallgatóira
is.

Gazdasági beszámoló
Dávida Eszter kérte Palatin-Speier Juditot, hogy készítsen kimutatást a gazdálkodást folytató öntevékeny körök elmúlt időszakbeli teljesítményéről.
Kollégiumi beszámoló
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a tervek szerint december 6-tól működik a férfi oldali mosdó a
Bercsényi 28-30 Kollégiumban, viszont a lift nem működik. Amennyiben ebben nem áll be változás, a Kollégiumi Bizottság várhatóan az Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanácsával együtt fel
fog lépni az ilyen problémák mihamarabbi megoldásáért.
Tájékoztatása szerint az EHK kérte, hogy a karok fontolják meg a fegyelmi vétségek után járó
büntetés figyelembe vételét a kollégiumi felvételi eljárásnál. Ennek egyelőre a HK nem látja
szükségét.
Hegedűs Zoltán beszámolója szerint a kollégiumi mentori pályázat hamarosan kiírásra kerül,
melyre a KB javaslata 5 mentori hely létesítése a Bercsényi 28-30 Kollégiumban, 1 hely a Vásárhelyi Pál Kollégiumban, valamint 1 hely a Schönherz Zoltán Kollégiumban. A javaslatot Dávida
Eszter felterjesztette szavazásra. Az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A HK ezután tárgyalta az új házirendek bevezetését követő felháborodás okait. Dávida Eszter és
Hoffer Dávid kérte a KB-t, hogy nézze meg milyen problémák merülnek fel és amennyiben szükséges, kezdeményezze a házirendek változtatását. Továbbá Dávida Eszter kérte, hogy a KB informálja a kollégiumban élő hallgatókat saját munkájáról.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a Schönherz Nevelőtanári Gárda ülést tartott, ahol jelen volt a
Schönherz Kollégiumi Bizottság, és szó volt az építészek Schönherzben való elhelyezésnek
„problémáiról”. Farkas Péter egyezetett Szabó Péterrel (VIK), a vizsgaidőszakban való további
kommunikációról és a problémák remélhető tisztázásáról.
Farkas Péter elmondta, hogy a kollégiumi férőhely pályázat várhatóan jövő héten kerül kiírásra.
Hegedűs Zoltán tájékoztatása szerint külföldi költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók is
bekerülhetnek a kollégiumba, ugyanazon kritériumok alapján mint az nappali képzésben részt
vevők, viszont nyilvánvalóan a költségtérítéses kollégiumi díj megfizetése mellett.

Közéleti beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy december 6-án öntevékeny köri állófogadás lesz, melyre invitálta a
hallgatói képviselőket is. Az eseményen díjak kerülnek majd átadásra, valamint az öntevékeny
körök tagjai kerülnek megvendégelésre. Az esemény célja, hogy a legaktívabb tagokat díjazza a
HK – Vajda Zoltán korábban bekérte a körvezetőktől ezen körtagok listáját.
Daku Dávid elmondta, hogy Rendezvény Bizottság ülés lesz a héten, ahol az Inventorok körtől
várnak beszámolót, valamint a következő féléves események ütemezéséről is szó lesz.
A Gödör Klub hangfalakat fog venni, ezzel kapcsolatban Daku Dávid már egyeztetett Németh
Ádámmal (MISZ Nonprofit Kft.). Elmondta továbbá, hogy ebben a gazdasági évben még nem várható a MISZ Kft. részéről a Gólyabál elszámolása.
Kommunikációs beszámoló
Berecz Zsolt ismertette a Kari Papír decemberi számának díjazását, valamint jelezte, hogy szükséges átgondolni a jövőben annak elveit.
Dávida Eszter felterjesztette a Kari Papír díjazását, az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 12
igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Berecz Zsolt elmondta, hogy november 8-án lesz az Odooproject karácsonyi estje 20:00-tól a defo
laborban, valamint tájékoztatott, hogy november 7-re Média Bizottság ülést hív össze.
Ezután beszámolt egy ún. egyetemek közti párbajról, melyet a Nyugat-Magyarországi Egyetem
hallgatói kezdeményeztek, de részt vesznek rajta még építészek a BME-ről és a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetemről.

Egyebek:
1. Takács Ákos elmondta, hogy megérkeztek az új fittness gépek a Bercsényi 28-30 Kollégi-

umba, de az egyik meghibásodás miatt még nem használható. Takács Ákos elmondta,
hogy szükséges házirend kialakítása a testépítő terem használatával kapcsolatban, melyre
kérte a DSK-t.
2. Takács Ákos a Jegesesttel kapcsolatban elmondta, hogy a héten fog találkozni a Vegyész-

mérnöki és Biomérnöki Kar és az Építőmérnöki Kar illetékes hallgatóival a szervezés to-

vábbi lépéseivel kapcsolatban. Elmondta, hogy a helyszínen járt, hogy szemrevételezze a
helyszínt.
3. Dióssy András beszámolt a november 30-án megtartott Gólyatanács ülésről, ahol 24-en

voltak jelen. Elmondása szerint 9 ember van, aki egy ülésen sem vett részt és 17-en voltak
mindegyiken. December 22-én lesz a következő ülés, karácsony előtt, mivel a szorgalmi
időszak zárása eléggé leterheli az elsőéveseket is.
4. Dávida Eszter elmondta, hogy a referensi e-mail címek frissítésre kerültek.
5. Viola Krisztina kérte, hogy számára és Kelemen Krisztina számára a HK adjon fegyelmi

felelősi jogosultságot. A KB megtárgyalja a felvetést, hogy a fegyelmi felelősök számának
növelése szükséges-e.

Budapest, 2011. december 5.
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javaslat kollégiumi mentori helyek meghirdetésére (5 hely a Bercsényi Kollégiumban, valamint 11 hely a Schönherz Kollégiumban és a Vásárhelyi Pál Kollégiumban)
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0 nem

0 tartózkodás
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Kari Papír decemberi számának díjazása

12 igen

0 nem
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elfogadva

