Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2012. január 30-án 18:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: 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, Viola Krisztina
Vendég: Hernády Gergely, Ónody Zsófia, Ébend Kata, Hadnagy Dániel, Kovács Tamás, Somhegyi Balázs, Vidák Miklós
Hiányzik (kimentéssel): Berecz Zsolt Gábor
Elnöki beszámoló
Dávida Eszter beszámolt az elmúlt két hét történéseiről. Elmondta, hogy az elmúlt héten egyeztetett Gárgyán Szilviával, a GTK HK elnökével. Az egyeztetésen elsősorban utánpótlási kérdésekről volt szó.
Dávida Eszter és Kelemen Krisztina az elmúlt héten Dr. Armuth Miklósnál jártak, aki azzal a kéréssel fordult a HK-hoz, hogy korábban a 2. emeleti körfolyosón elhelyezett asztalok jövőbeni
felhasználására, elhelyezésére valamilyen koncepcióval álljon elő, tekintve, hogy a körfolyosóra
új padok készülnek.
Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy újra felmerült a hallgatói makettező helyiség témája,
mellyel kapcsolatban megkérték a HK-t, hogy segítsen a koncepció megalkotásában. Hely van a
Központi épületen belül, viszont a folyamat lassan halad, ezért a HK-ból is valakinek foglalkoznia kellene a témával. Dióssy András jelezte, hogy erre korábban készült egy hallgatói kérdőív,
melynek eredményeit érdemes lehet felhasználni.
Dávida Eszter elmondta, hogy január 30-án Dékáni Tanácson vett részt. Jelezte, hogy a következő Kari Tanács időpontja 2012. február 29.
Elmondta továbbá, hogy február 1-én egy kiértékelés lesz Tervezői Tanszékcsoporton belül a
szakirány-választással kapcsolatban. Dávida Eszter kérte, hogy ő is részt vehessen ezen az érte-

kezleten. Dékán urat több hallgató megkereste, nehezményezve, hogy a elbírálási folyamat elemei
(portfolió, elbeszélgetés) nagyon szubjektívek. Dávida Eszter hangsúlyozta, hogy a HK is problémásnak tartja ezeket az elbírálási szempontokat.
Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy február 1-jén Kari Tanulmányi Bizottság ülés lesz. Az
ülésen szó lesz a tavaszi féléves zárthelyi ütemtervről, valamint egyéb témák mellett várhatóan a
beérkező kérvények bírálására kerül sor.
Dékán úr kérte, hogy a HK hívjon össze egy fórumot, amely a BSc képzés lehetséges kimeneteiről szólna, és segítséget nyújtana a hallgatóknak az ezzel kapcsolatos tájékozódásban és jövőben
lehetőségeik megismerésében.
A Dékáni Tanácson Varga Tamás DLA dékánhelyettes úr elmondta, hogy továbbra is téma a képzés kiértékelése, mellyel a Kari Oktatási Bizottság foglalkozik.
Dávida Eszter kérte, hogy a ügyeleti rend elkészítése érdekében mindenki értesítse, mikor alkalmas neki az ügyeleti idő tartása.
Dávida Eszter elmondta, hogy egyeztetett Dr. Becker Gábor dékán úrral az Alkotóhetet követő
szombati munkanap esetleges kari tanítási szünetté nyilvánításáról, továbbá Pálfy Sándorral további megbeszélést fog folytatni a nap alkotóhéthez csatolásáról vagy szünetté nyilvánításáról.
EHK beszámoló
Vermes Boldizsár először beszámolt az EHK január 19-i üléséről. Elmondta, hogy már teljes értékűen működik a Hallgatói Szolgáltatói Központ, melynek vezetője Keresztes Péter, további tagjai Orbán Balázs és Vitvera Gábor.
Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy kiírásra került az Egyetemi BME ösztöndíj pályázat.
Elmondta, hogy az Erasmus ösztöndíjban való részvétel ösztönzésére az EHK három hallgatónak
öt hónapon keresztül havi 100 eurót adományoz. A sorsolás a pályázat lezárultát követően várható. Az Erasmus ösztöndíjra a Neptun rendszeren keresztül lehet jelentkezni, további információt a
27/2011. rektori utasítás tartalmaz.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy az EHK új, a kollégiumi várólista töltéséről szóló szabályozást
fogadott el. A kollégiumi házirendekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Jogi Csoport állásfoglalá-

sa alapján jogosak a kirótt összegek, mivel korábban is szerepelt a házirendben, hogy a beléptető
kapuk beépítését követően lehetőség van egyéb szolgáltatási díjak kirovására.
Vermes Boldizsár az EHK 26-án tartott üléséről elmondta, hogy ott a képviselők egy előadást
hallhattak Kreutzer Richárdtól (DIK Karrier Iroda) a BME Hallgatói Portál kezdeti koncepciójával kapcsolatban. Az EHK megtárgyalta a témát, új referensi posztot hozott létre, melynek betöltését Vermes Boldizsár vállalta amellett, hogy visszalépett a juttatási-térítési referensi posztról.
Vermes Boldizsár jelezte, hogy február 6-án 15:00-kor BME Önkéntes Nap 2012 szervezőbizottsági ülés lesz
Tájékoztatott továbbá, hogy február 1-ig szükséges elküldeni a EHK-nak a HÖK Alapszabállyal
kapcsolatos módosítási javaslatokat. Dávida Eszter elmondta, hogy az öntevékeny körökkel kapcsolatban a HK egy előterjesztést fog tenni, ennek összeállítását kérte Vajda Zoltántól.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy átalakult az utazási pályázat rendje, a korábbi folytonos pályázat helyett a jövőben félévente egyszeri pályázatbeadás lesz a félév végén.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy előreláthatólag február 16-17. környékén várhatóak adatok a
tanulmányi ösztöndíjhoz.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a kollégiumi automatákkal kapcsolatos üzemeltetési pályázat
lezárult, az italautomaták eljárása eredménytelenül, ezért annak újabb kiírása szükséges. Elmondta továbbá, hogy a korábbi Jogi Csoport állásfoglalásnak megfelelően az új házirendek szerint az
éjszakai vendégfogadásért kirovandó kollégiumi díjak kiírásra kerülnek.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy tisztázódott a kötelezően választható tárgyak listája. Két lista áll
rendelkezésre, egy a 2008 előtt, egy pedig a 2008 után beiratkozott hallgatók számára.
Elmondta, hogy egyeztetett a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékkel a Tartó zárószigorlat
szorgalmi időszakban is meghirdetendő alkalmairól, melyhez annyi szükséges, hogy elegendő
hallgató aláírja a HK irodában elhelyezett ívet.
A zárthelyi ütemtervvel kapcsolatban elmondta, hogy várhatóan szerdán a KTB azt elfogadja, az
Építéskivitelezési Tanszéktől még várja a visszajelzéseket.

Szabó Ádám elmondta, hogy a múlt héten megkereste egy hallgató, hogy utólagosan, a végső
eredmény meghirdetését követően javították a szakirány végleges listát. Ez azért történt, mivel
bizonyos hallgatók esetében rossz pont került be és ezt kellett javítani. Ezzel kapcsolatban a HK
álláspontja, hogy ezen hallgatókat is fel kell venni szakirányra.
Dávida Eszter elmondta, hogy az EHK részéről egy megkeresés érkezett, hogy a videózással foglalkozó körök számára biztosítson a HK előadások felvételi lehetőséget. Ezzel kapcsolatban kérte, hogy érkezzenek javaslatok.
Juttatási-térítési beszámoló
Viola Krisztina elmondta, hogy lezajlott a kollégiumi jelentkezéshez a szociális pályázatok bírálása. Tájékoztatta a HK-t, hogy február 5-e a szociális ösztöndíj pályázatok leadási határideje,
pótlásra február 9. és 12. között van lehetőség, valamint az végleges eredmény kihirdetése február
20-án várható.
Dávida Eszter kérte, hogy kerüljenek véglegesítésre az ösztöndíjosztással kapcsolatos javaslatok.
Gazdasági beszámoló
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy a korábban rendelt mobil internet eszköz beszerzésre került.
Továbbá tájékoztatta a HK-t, hogy az irodában található törött székek elszállításra kerülnek.
Elmondta, hogy javításra került az irodai beléptető rendszer, a beléptető kártyák kiosztása újra
megtörténik.
Palatin-Speier Judit beszámolt az elmúlt héten Kálmán László EHK alelnök úrral történt egyeztetéséről.
Tájékoztatta továbbá a HK-t, hogy a balatonlellei nyári tartozásokat mindenki befizette és azok
január 31-én központilag rendezésre kerülnek majd.
A kollégiumi hálózatfejlesztési díjakkal kapcsolatban elmondta, hogy a tavaszi félévre az új ÁFA
kulcs miatt 5080 Ft-ra nőnek majd.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Bercsényi Számítógépes Körrel történt egyeztetés után arra
jutottak, hogy a rendszer fejlesztéséig csak féléves internet előfizetés, utána rövidebb időszak is
lehetséges.

Dávida Eszter felterjesztette, hogy csak féléves internet előfizetésre legyen lehetőség a Bercsényi
28-30 Kollégiumban azzal, hogy a második oktatási hét végéig a hálózatfejlesztési díj befizetése
nélkül, de regisztrációhoz kötötten érvényes az előző féléves internet-előfizetés. A előterjesztést
a Hallgatói Képviselet 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta. Dávida Eszter kérte,
hogy a kollégiumi lakókat értesítsék a döntésről.
Ezt követően Palatin-Speier Judit elmondta, hogy a hangfalak beszerzése a Gödör Klub számára
megkezdődött, de nem biztos, hogy a nyitó rendezvényre meg is érkeznek.
Végül Palatin-Speier Judit elmondta, hogy a február 13-i ülésre a HK 2011. évi gazdasági beszámolójával készül. Majd az azt követő héten a 2012. évi költségvetés is várható, ezért egy Belső Gazdasági Bizottságot kíván összehívni.
Kollégiumi beszámoló
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy január 27-én elfogadott Kollégiumi férőhely pályázati eredmény
alapján megkezdődődött a költözés. Az új mentorok is részt vesznek a költözés adminisztrációjában, illetve a Kollégiumok Osztály új bútorokat is biztosít.
Tájékoztatta a HK-t, hogy feburár 27-én egy megbeszélésen vett részt, ahol jelen voltak továbbá a
VIK HK Kollégiumi Felvételi Bizottságának képviselői is, akik kifejtették, hogy szeretnék, ha a
Schönherz Zoltán Kollégiumban lakó építészhallgatók minél több helyi öntevékeny körbe csatlakoznának, és az általuk adott közéleti pontokat az ÉPK HK beépíthetné a saját értékelési rendszerébe.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a biciklitárolót korábban megtekintették a lakatosok, így a bicikli
lekötőkről beérkezett az árajánlatot, melyről a KO várhatóan hamarosan dönt. Elmondta, hogy
nagytársalgóból udvarra vezető lépcső elkészítése is megtörtént.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium nyerte a kollégiumok közötti energiatakarékossági versenyt, amely keretet a kollégium udvarának felújítására szeretnének fordítani
a hallgatók szavazatai alapján. Hegedűs Zoltán a sikert villamos energia fogyasztásban való
csökkenéssel indokolta.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a KB megbeszélést tartott a földszinti bútorozással kapcsolatban.

Az új mentorok és a kollégiumi lakók között is fennáll az igény, hogy a KB tartson egy hallgatói
fórumot/tájékoztatót, így arra várhatóan sor fog kerülni.
Hegedűs Zoltánt megkereste egy kávézó tulajdonosa, hogy kollégistáknak biztosítanának akciókat. Tekintve, hogy létezik egy öntevékeny kör, aki hasonló szolgáltatásokat nyújt, ezért a HK
nem támogatja ezt a lehetőséget.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy tekintve, hogy KSK HK nem tudta feltölteni a férőhelyeit, ezért
további 4 hely jut az Építészmérnöki Kar hallgatóira a Baross Gábor Kollégiumban.
Selmeczi Petra elmondta, hogy megfogalmazta azokat a koncepciókat, amelyeket a KB is megvitatott a külső kollégiumokban folyó építész hallgatói közösségekkel kapcsolatban.
Vajda Zoltán elmondta, hogy Farkas Péterrel közösen fognak foglalkozni a Zöldudvar projekttel.
Áprilisig viszont várni kell, ugyanis az Építész Kari Napokig azt nem lehet még elindítani.
Közéleti beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy következő héten kiírásra kerül majd az Öntevékeny köri pályázat a
öntevékeny körök működésének támogatására. Ezzel kapcsolatban javasolta, hogy az öntevékeny
körök csapatépítésére megítélendő összegekkel elsősorban a nyári HK táborban való részvételt
támogassa a HK.
Elmondta, hogy az Öntevékeny Köri Ügyrendhez változtatási javaslatokat fogalmaz majd meg,
melyet a HK belső listájára fog felküldeni.
Daku Dávid elmondta, hogy elküldésre kerültek a rendezvény ütemtervek a KO és EHK felé. Tájékoztatta a HK-t az elmúlt heti Önkéntes Nap 2012 megbeszélésről, ahol a célokról, ütemezésről
volt szó.
Daku Dávid és Takács Ákos beszámolt az elmúlt heti Jeges Esttel kapcsolatos megbeszélésről. A
Műjégpálya 20:30-24:00-ig áll a hallgatók rendelkezésére február 15-én. Daku Dávid és Takács
Ákos prezentálták a Jeges Est költségvetését.
Daku Dávid elmondta, hogy a HK irodában, valamint a büfénél lehetne jegyet venni a rendezvényre.
Daku Dávid jelezte, hogy a Gödör Klub raktára átköltözött a korábbi bicikli tárolóba és a régi
raktár pedig technikai helyiségként üzemel a jövőben.

Kommunikációs beszámoló
Dávida Eszter elmondta, hogy Berecz Zsolttal Percze Ritánál (MŰSZAK) járt. Elmondta, hogy a
HK-k vállalnak felelősséget a Szakkollégiumok tevékenységéért, ezért a HK szeretné, ha a szakmai köreink betagozódnának az Építész Szakkollégiumba.
Egyebek:
1. Palatin-Speier Judit elmondta, hogy a Bercsényi edzőteremben egy bicikli meghibásodott.

A cég szerint a meghibásodás helyi kár, így Palatin-Speier Judit ajánlatot kért a meghibásodás kijavítására.
2. Hegedűs Zoltán kérte, hogy Takács Ákos egyeztesse le a edzőterem használati szabályza-

tát Eperjesi Ritával, a Bercsényi DSK vezetőjével.
3. Selmeczi Petra beszámolt az Educatio Kiállításról, ahol elsősorban gólyatanácsosok, va-

lamint Hernády Gergely és Jankus Bence voltak segítségére.
4. Kelemen Krisztina elmondta, hogy Dömsödön, február 10-12. között kerül megrendezésre

a HK tavaszi kirándulása. Az indulás pénteki napon lesz, várhatóan 40 résztvevővel.
Budapest, 2011. január 30.
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