Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2012. január 9-én 18:45-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Dióssy András, Farkas Péter,
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Elnöki beszámoló
Dávida Eszter elmondta, hogy több dolog történt az elmúlt három hétben, valamint értékelte a
HK elmúlt két hónapos munkáját. Elmondta, hogy sok dolog áll a HK mögött, most már talán
mindenki ismeri saját teherbírását, és mindenki tisztában van az elvárásokkal. A Kollégiumi Bizottsággal kapcsolatban elmondta, hogy szeretné, ha szűkebb körben átbeszélnék, hogy mi történt, és tovább kell csiszolni a feladatok leosztását. Az ösztöndíjakkal kapcsolatban jelezte, hogy
Viola Krisztinával is egyeztetett. Elmondta, hogy továbbra is gondot okoznak a kommunikációs
rések. Dávida Eszter kérte, hogy mindenki próbáljon megfelelni az elvárásoknak és levelek megválaszolása is flottabbul működjön.
Említésre került a félév teljes ütemezése. A képviselői beszámolók feltöltése a következőképpen
zajlik: A november 28-tól tartó időszakot február 18-ig kell majd feltölteni a HK honlapjára (3 ×
4 hetes időszakot foglal magában).
Dávida Eszter a HK téli kirándulásával kapcsolatban elmondta, hogy Kelemen Krisztina és Berecz Zsolt foglalkoznak majd a szervezéssel. A pontos időpont meghatározása a későbbiekben
várható.
Dávida Eszter a kérvények bírálásával kapcsolatban elmondta, hogy a korábbi problémákat követően gördülékenyebben folyik a bírálás, és az illetékes ügyintéző sokkal jobban odafigyel a KTBn belüli egyetértésre.

Dávida Eszter elmondta, hogy január 10-én tanszéki értekezlet lesz a Rajzi és Formaismereti
Tanszéken, ahova várják Dávida Esztert és Szabó Ádámot is.
Dávida Eszter a mintatantervvel kapcsolatban elmondta, hogy komolyabb átgondolásra van szükség, mint azt a HK korábban gondolta volna.
Dávida Eszter elmondta, hogy a következő félév folyamán 8 tanszék esetében szavaz a Kari Tanács a tanszékvezető személyéről, így várhatóan több ülésre várható az illetékes jelöltek meghívása.
EHK beszámoló
Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy az állami forrásból származó pénzek költését korlátozó kormányrendelet hatályát vesztette az előző év végével, így ameddig nem vezetnek be újabb
korlátozást, addig a költésre lehetőség van. Palatin-Speier Judit érdeklődött, hogy szükséges-e a
HK 2011 évi gazdasági beszámolójának elfogadása a folyósítás megkezdéséhez. Ezzel kapcsolatban biztos információt közvetlenül az EHK alelnökétől szükséges szerezni.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy az egykapus Szolgáltatói Iroda elméletileg január 9-től működik, annak vezetője Keresztes Péter lett.
Vermes Boldizsár beszámolt arról, hogy az Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőívek már kitölthetőek a Neptun rendszerben a félévközi jegyes és a teljesített vizsgás tárgyak esetében - erre
egy felugró ablak is figyelmeztet belépésnél.
Az EHK elfogadta a TJSZ 2. melléklet módosítását és a szociális ösztöndíj pályázat kiírását.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy az EHK kéri, hogy minden kar szervezzen Erasmus fórumot.
Ez az Építészmérnöki Karon január 19-én lesz.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy az Educatio Felsőoktatási Kiállítás január 20-21-én kerül megrendezésre.
Hoffer Dávid elmondta, hogy 2011. december 23-án az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvényt, amely több új változtatást hoz a jelenlegi felsőoktatásba – a hallgatói
szerződésről szóló kormányrendelet pedig kialakítás alatt van.

Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy az elmúlt héten Belső Oktatási Bizottság ülést tartott, ahol a zárthelyi ütemtervekre vonatkozó ajánlásról tárgyalt a bizottság.
Dávida Eszter elmondta, hogy több visszajelzés érkezett arról, hogy túl nehéz a Szilárdságtan 1.
vizsga. Probléma továbbá, hogy egyes félévközi jegyes tárgyakból van számonkérés a vizsgaidőszakban, elsősorban a Tanszéki Terv tárgyak esetében tolták ki januárra a beadást, amely eléggé
problémás az érintett hallgatók vizsgái szempontjából.
Berecz Zsolt elmondta, hogy Benkő Melinda kari Erasmus koordinátornál járt az Erasmus pontozás rendszerrel kapcsolatban. A pontrendszer részben változott, így az oktatás keretében rendezett
kiállítások, melyekre a tervek válogatás nélkül kerülnek ki, nem fognak beleszámítani, csökkentésre került a demonstrátori pontszám, és az egyéb szakmai tevékenységre adható pontszám is
maximalizálásra került – ezt motivációs levélhez kell csatolni. Szó volt továbbá a portfolióról,
amelynek a pontszámaránya viszonylag nagy, viszont azok esetében nincs nagy szórás, így nem
szükséges a változtatás. A kari tájékoztató előadás január 19-én, 15:00-kor lesz. A pályázatok bírálása február 20-a környékén várható, itt további HK-sok is szükségesek a pályázatok elbírálásához.
Berecz Zsolt felvetette, hogy az alkotóhetek adminisztrációja problémás, azok regisztrációja nem
tisztázott – Berecz Zsolt javasolta, hogy lehetne esetleg kritériumtárgyakként felvenni azt a
Neptunban.
Dávida Eszter elmondta, hogy az Épületszerkezettan 5 és 6 tárgyak esetében csak a tematika változik, az előtanulmányi követelmények nem.
Juttatás-térítési beszámoló
Berecz Zsolt elmondta, hogy az elmúlt héten az Építőmérnöki Karon részt vett egy fórumon, ahol
a teljesítmény-index alapú ösztöndíjosztásról volt szó. Ott elsősorban az a probléma merült fel,
hogy a sok rosszul teljesítő elsőéves miatt a második és harmadik féléves mintatantervi tárgyak
esetében kiemelkedően magas a teljesítmény-index.
Viola Krisztina elmondta, hogy még az előző év végén egy Belső Juttatási Bizottság ülést tartottak. Ott szó volt a nem kari tárgyak, a szabadon választható tárgyak és a keresztféléves tár-

gyak/vizsgakurzusok részindexeiről, a párhuzamosan futó, különböző tárgykódú és azonos tartalmú tárgyak esetleges összevonásáról. Megállapították, hogy a rendszer problémái elsősorban
oktatásszervezési problémákra vezethetők vissza. Megvizsgálták a Komplex/ Tanszéki Tervezés
tárgyak összevonásának lehetőségét, viszont tekintve, hogy az egyes tanszékek esetében különbözőek a követelmények, így a bizottság álláspontja alapján nem lenne igazságos összevonni ezeket.
Azon tárgyak esetében, melyek egymásnak megfeleltethetőek (ekvivalencia-táblázatok alapján),
azokat egy tárgynak kellene venni. A vizsgakurzusok esetében valószínűleg szükség lenne a mintatanterv szerinti félév eredményei alapján kiszámolt részindexeket figyelembe venni, mivel ezen
tárgyak esetében általában kis létszámú kurzusokról van szó. A szabadon választható tárgyaknál a
bizottság megalapította, hogy ezek részindexe egyébként is általában alacsony, a külső kari tárgyak magasabb részindexe pedig általában meg is felel az adott tárgyak nehézségének.
Viola Krisztina elmondta, hogy a szociális pályázatokhoz a frissített igazolás lista felkerült a
http://szoc.sc.bme.hu oldalra.
Gazdasági beszámoló
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy várhatóan a következő hét folyamán elkezdi a beszámoló
készítését. Emellett elmondta, hogy szeretne két „ifjonc”-ot, a Gólyatanácsból, hogy figyeljék a
munkáját, és lássák már a 2011-es gazdasági beszámoló elkészítését, így a későbbiekben segítségére lehetnének.
Dávida Eszter kérte, hogy a balatonlellei fogyasztási költségeket mindenki január 31-ig rendezze
Palatin-Speier Juditnál.
Kollégiumi beszámoló
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a lift felújítása megrendelésre került, így várhatóan a regisztrációs hét során az meg is valósul. Január első hetében már vizsgálták az átalakítási lehetőségeket.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy beérkeztek a mentorpályázatok, a KB várhatóan még a héten
meghallgatja a jelentkezőket.
Hegedűs Zoltán továbbá tájékoztatta a HK-t, hogy a Schönherz Kollégiumba való beköltözés menetéről egy egyeztetésen vett részt.

Elmondta, hogy Fekete Dórával való értekezés óta még nem érkezett válasz arról, hogy a félév
közben bevezetett házirend jogos-e, illetve az általa állított követelmények alkalmazhatók-e a már
szeptemberben bentlakási szerződést kötött hallgatók esetében.
Hegedűs Zoltán javasolta, és a HK elvi támogatását adta, hogy az 500 Ft-os éjszakai vendégfogadási díjak törlését a pótlási hét éjszakáira visszamenőleg kérje a HK, mivel a félév elején nem
volt lehetőség ennek kijelölésére a házirend szerint.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a kollégiumi jelentkezés elkezdődött a BME Hallgatói Portálon
keresztül.
Dávida Eszter elmondta, hogy megkeresték a Néptánc egyetemi öntevékeny kör részéről szilveszteri rendezvény megtartására, amely rendben le is zajlott az ügyeletes mentor segítségével.
Közéleti beszámoló
Vajda Zoltán prezentálta a Közösségi Ösztöndíj Pályázat első körének elbírálására felállított eseti
bizottság értékelését. Ismertette a szempontokat, a keretösszegek elosztásának menetét és a egyes
közéleti csoportokra jutó keretösszegeket is. Dávida Eszter felterjesztette a végleges keretösszegeket elfogadásra. A javaslatot a Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett
elfogadta. Dávida Eszter kérte Vajda Zoltánt, hogy az eredményt juttassa el az egyes közéleti
csoportok vezetőinek, hogy hallgatókra lebonthassák az összegeket.
Daku Dávid elmondta, hogy a Szalagtűző szakestély szervezése jól halad. Elmondta, hogy január
10-én egyeztet Palatin-Speier Judittal az előző féléves rendezvényekről. Daku Dávid tájékoztatta
a HK-t, hogy január 20-án ül össze az első ülés az Építész Kari Napok 2012 szervezésével kapcsolatban, ezt követően kerül megnyitásra az Rendezvény Bizottság és gólyatanácsosok is bekerülhetnek a bizottságba.
Daku Dávid elmondta, hogy az előzetes zárthelyi ütemterv alapján hamarosan elkezdődik a rendezvénynaptár elkészítése. A tavaszi félév első Gödör Klub rendezvényével kapcsolatban elmondta, hogy a tavaszi félév regisztrációs hetének vasárnapi napján kerül megrendezésre.
Takács Ákos beszámolt a Jegesest szervezéséről. A témában tartott január eleji megbeszélésen
részt vettek a TTK, VBK, KSK, ÉPK (Takács Ákos, Hartyáni Csenge) képviselői, és a GPK is
jelezte, hogy esetleg beszállna a Jegesest szervezésébe. „Műegyetem a jégen” szlogennel február

15-én kerül megrendezésre az esemény – várhatóan 19:30-as kezdéssel. Az ÉPK magára vállalta
a kapcsolattartást és plakátkészítést is.
Kommunikációs beszámoló
Berecz Zsolt elmondta, hogy a következő héten egyeztet Markovits Zitával a Kari Papír következő számával kapcsolatban, és várhatóan a díjazás is szóba kerül majd.
Hoffer Dávid kérte, hogy az első KP foglalkozzon az Erasmus pályázattal, az ösztöndíj lehetőségeivel.
Berecz Zsolt elmondta, hogy elkezdte írni a levelezőlisták használatról szóló szabályokat, illetve
jelezte, hogy szükséges meghatározni, hogy a különböző fórumokon a HK-nak mennyi időn belül
kellene válaszolni a hallgatói levelekre.
Berecz Zsolt elmondta, hogy nagy probléma a demonstrátorok foglalkoztatásának különbözősége,
így szükséges, hogy valami közös kari irányelv kerüljön megállapításra.

Egyebek:
1. Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a DSK a konditeremhez szeretne kérni egy névsort az

építész hallgatókról. A megfelelő listát Vermes Boldizsár rendelkezésre bocsájtja majd.
2. Dióssy András elmondta, hogy a gólyatanácsos mentorrendszer hamarosan indításra kerül,

ezzel kapcsolatban majd egyeztet a HK egyes tagjaival az indításról, és hogy kik szeretnének részt venni, kik tudnának foglalkoztatni a gólyatanácsosokat.
3. Dávida Eszter kérte, hogy a KB és a Bercsényi Számítógépes Kör egyeztessen a nem fél-

éves időszakra szóló internethasználat lehetőségeiről.
4. Selmeczi Petra elmondta, hogy az EHK kérését teljesítve leadta az Educatio Kiállítás ar-

culati terveihez szükséges szövegeket, és jelezte, hogy több gólyatanácsos segítségére
számít majd.
5. Viola Krisztina elmondta, hogy vasárnap kezdődik a szociális pályázatok előbírálása. Az

ehhez szükséges terem foglalása a Bercsényiben megtörtént.
6. Berecz Zsolt elmondta, hogy egyeztetni fog Percze Ritával a MŰSZAK-tól elsősorban a

szakkollégiumok működéséről.

7. Hoffer Dávid érdeklődött, hogy történt-e előrelépés a Gödör Klub szellőztető rendszerével

kapcsolatban, és sürgette az ügy rendezését.
8. Dávida Eszter elmondta, hogy a tavaszi Alkotóhetet követő szombat munkanap lesz, ezért

kérni fogja, ahogy az Építész Kari Napokra való tekintettel a kari vezetés nyilvánítsa azt a
napot dékáni szünetté.
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