Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2012. február 13-án 18:00-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, Viola Krisztina
Vendég: Hernády Gergely, Ónody Zsófia, Andriska Fanni
Hiányzik: Elnöki beszámoló
Dávida Eszter elmondta, hogy február 13-án reggel Dékáni Tanácson vett részt. Itt szó volt a Kari
Tanács napirendjéről. A Tervezésmódszertan tárgy kapcsán felmerült, hogy korábban írásosan
nem rögzítették a Kari Tanács határozatot, amely félévközi jegyes tárggyá nyilvánítaná a tárgyat.
Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy a kari vezetés szeretné megszűntetni a BSc és osztatlan
közötti átjelentkezési lehetőséget a szakirány választás során. Szeretnék átgondolni ezzel
kapcsolatban a szakirány választás szükségszerűségét.
Felmerült a BSc diplomaszabályzat átgondolása is, mivel probléma, hogy az alapképzésben
nincsenek zárószigorlatok, és a záróvizsga időszakban záróvizsgák és diplomavédés is van.
A Kari Oktatási Bizottság ugyan javasolta a Középülettervezési Tanszék által előterjesztett
tárgyak indítását, viszont Dékán Úr véleménye szerint az ilyen jellegű szakmai gyakorlatokat és
kreditértéküket kari szinten át kellene gondolni.
Becker Gábor dékán úr levelet kapott a Nyelvi Intézettől, miszerint egy hallgató vállalhatatlan
hangnemben fordult a Nyelvi Intézet vezetőjéhez, mely levelet továbbított Dékán Úrnak, aki
kilátásba helyezte fegyelmi eljárás indítását.
Dávida Eszter elmondta, hogy elmúlt héten Kovács András EHK elnök úrral egyeztetett,
elsősorban a kollégiumi férőhelyek kérdésben.
Dávida Eszter elmondta, hogy Dióssy András megkereste, hogy szívesen foglalkozna a kari
makettező helyiség kialakításának ügyével.

Dávida Eszter kérte, hogy mindenki jelezzen vissza az ügyeleti beosztással kapcsolatban.
Dávida Eszter ismét elmondta, hogy a hallgatói fórum a K250-es teremben lesz csütörtökön
17:00-kor. Ezzel kapcsolatban kérte, hogy az illetékesek szerdán 19:00-kor találkozzanak egy
előzetes egyeztetés céljából.
Dávida Eszter elmondta, hogy február 14-én HK Elnöki Értekezleten vesz részt.
EHK beszámoló
Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy a Támpont Iroda esélyegyenlőségi fórumot fog
szervezni a tanszékeknek.
Vermes Boldizsár ezt követően elmondta, hogy amennyiben valakinek megszűnik a képviselői
mandátuma, azt két munkanapon belül jelenteni kell a Diákközpont felé.
Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy a HK által hálózati egység vásárlása céljából kért
keretmegelőlegezést az EHK támogatta.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy az ÉPK HK felterjesztette Dr. Szoboszlai Mihályt a Pro
Juventute Universitatis címre kiemelkedő hallgatókért végzett munkájáért. Az EHK
véleményezte a javaslatokat, és az ÉPK HK előterjesztését támogatva az EHK is javasolta Dr.
Szoboszlai Mihályt a címre.
Vermes Boldizsár jelezte, hogy az internetpályázattal kapcsolatban az információgyűjtés
megtörtént, következő lépésként a Hallgatói Szolgáltatói Iroda keresi majd meg a KHK-kat.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy több hallgatónál felmerült, hogy az Országos Egészségügyi
Pénztár nyilvántartásában nem szerepeltek, holott a KTH lejelentette őket. A hallgatók a
Neptunban kérvényt adhatnak be, és a KTH ezt követően kiadja nekik a lejelentés paramétereit,
amellyel az OEP-hez fordulhatnak.
Vermes Boldizsár tájékoztatása szerint a HK-sok, KSZB-sek, mentorok szociális pályázatának
bírálása a héten történik az EHK-ban.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy EHK ülésen felmerült, hogy a kari napok időpontjai nem
kerültek egyeztetésre, ezért azok több ízben ütik egymást. Az EHK ezért Orbán Balázst fogja
kérni, hogy figyeljen oda a jövőben, az átfedések minimalizálása érdekében.

Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy Belső Oktatási Bizottságot kíván tartani szerdán 12:00-től, mivel a
soron következő Kari Oktatás Bizottságon a HK-nak előadást kell tartani a képzéssel kapcsolatos
tapasztalatokról. A bizottság további témája a szakirány-választási tapasztalatokat felmérő
kérdőív.
A kötelezően választható tárgyak esetével kapcsolatban elmondta, hogy azok, akik korábbi lista
szerint teljesítették a kötelezően választható tárgyaikat, a Neptunban a 999-es kérvény beadásával
kérhetik, hogy figyelembe vegyék az általuk teljesített tárgyakat.
A megelőző Kari Oktatási Bizottsággal kapcsolatban még jelezte, hogy a tavaszi órarendi,
valamint a zárthelyi ütemtervekkel kapcsolatos tapasztalatokról volt szó. Emellett új tárgyak
indítását is javasolta a KOB.
A soron következő KOB időpontja február 13. (csütörtök) 15:00.
Vermes Boldizsár felvetette, hogy Építéskivitelezés-szervezés 4 tárgyból nincs zárthelyi időpont
az ütemtervben. Kérte, hogy tanszéki felelős keresse meg a tanszéket a zárthelyi időpont miatt.
Hoffer Dávid kérte, hogy a BOB foglalkozzon az EHK által kért OHV kérdőívek átgondolásával.
Juttatási-térítési beszámoló
Viola Krisztina elmondta, hogy rendben halad a szociális pályázatok bírálása. A Kollégium és
Szociális Bizottság tagjai közül két tagnak nem sikerült a bírálói vizsgája, ezért nem tudják teljes
létszámban végezni a bírálásokat – helyettük több HK-s is kénytelen becsatlakozni. Dávida
Eszter javasolta, hogy a bírálások végeztével gondolják át a KSZB működését, hogy az igazodjon
a megváltozott feltételekhez.
Dávida Eszter kérte a bizottságvezetőket, hogy a szociális pályázatok bírálása során a
bizottságokat lehetőleg ne a HK irodában tartsák és mindenkit kért, lehetőség szerint próbálják
mellőzni a nyüzsgést az irodában a bírálások folyamán.
Gazdasági beszámoló
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy nem sikerült az általa vállalt határidőre elkészítenie a
gazdasági beszámolót, mivel nem érkeztek meg azok az adatok a MISZ Kft.-től. Elmondta, hogy

ettől függetlenül a hétre tervezett Belső Gazdasági Bizottságot meg kívánja tartani csütörtökön
15:00-kor.
Elmondta, hogy amennyiben idő engedi, akkor a bizottságon a Sportpályázatról is beszélni kíván,
mivel annak működését át kell gondolni a jövőre való tekintettel.
Kollégiumi beszámoló
Hegedűs Zoltán beszámolt az elmúlt heti Kollégiumi Bizottság ülésről, ahol a hirdetőkről,
hirdetési rendről volt szó. Ezzel kapcsolatban úgy tájékoztatott, hogy várhatóan a következő
héten már lesz tervezet és díjtáblázat is.
A Bercsényi 28-30 Kollégium földszinti bútorozásával kapcsolatban Hegedűs Zoltán elmondta,
hogy Vermes Boldizsár és Kelemen Krisztina voltak a Kollégiumok Osztályon. Hubay Mátyás
(KO) kérése az volt, hogy egy végleges tervezetet mutasson be a HK és azt követően elindulhat a
bútorozás. A szellőztető rendszerrel kapcsolatban még nem érkezett meg az árajánlat, újra
megkeresik őket.
Selmeczi Petra jelezte, hogy a hamarosan egyeztetni fog egy tájépítésszel a Bercsényi Zöldudvar
projekt elindítása érdekében.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a KB-sok megegyezése alapján a KB időpontja a 2011/12
tavaszi félévben péntek 14:00.
Közéleti beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy az elmúlt héten volt Öntevékeny köri gyűlés, ahol rajta kívül, Daku
Dávid és Hegedűs Zoltán vettek részt a HK-ból. Itt értékelték a Közösségi Ösztöndíj pályázat
eredményét. Elmondta, hogy márciusban egy további egyeztetést tart majd az öntevékeny köri
vezetőkkel a Közösségi Ösztöndíjról.
Vajda Zoltán felhívta a figyelmet, hogy az eszközpályázat leadásának határideje február 24.
Az Építész Kari Napokkal kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt héten megbeszélést tartott.
Elmondta, hogy nagy körben ez nem volt hatékony, ezért kéthetente lesz csak nagy körben,
amúgy kisebb körben folyik majd az egyeztetés.
Daku Dávid prezentálta a 2011. évi Gólyabál elszámolását. Daku Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy
10 fő adta be jelentkezési pályázatát a Rendezvény Bizottságba.

Az elmúlt heti szakestéllyel kapcsolatban elmondta, hogy a vártnál kevesebben vettek részt.
Elmondta, hogy a jövőben színházjegyeket fog hirdetni a HK: a Szkéné előadásai mellett külső
színházak kedvező ajánlatairól is értesítést kapnak majd a hallgatók.
Elmondta, hogy csütörtökön lesz Rendezvény Bizottság ülés, ahol az Építész Napokról lesz szó,
valamint a kari rendezvények szervezőinek ösztöndíjáról.
Takács Ákos beszámolt a Jeges Est előkészítéséről, a rendezvény várható levezetéséről.
Kommunikációs beszámoló
Berecz Zsolt a Kari Papírral kapcsolatban elmondta, hogy a tervezett címlappal nem szeretné
kiadni a Kari Papírt.
Kérte a HK-t, hogy a HK-sok küldjenek témákat, ami a következő Kari Papírban megjelenhetne.
A következő KP-tól az interjúk egy része már a B3 kör helyiségében készül majd. Valamint
tájékoztatta a HK-t, hogy a KP-ban kiírásra kerül egy főszerkesztő-helyettesi pályázat.

Egyebek:
1. Berecz Zsolt elmondta, hogy sok hallgató érdeklődött az Erasmus pályázatokkal
kapcsolatban. Elmondta, hogy Benkő Melinda már megkereste, hogy esetleg a héten
indulhatna már a bírálás.
2. Dióssy András elmondta, hogy a gólyatanácsosok kedden 10:00-12:00-ig árulnak jegyet,
valamint nyolcan vesznek részt a Jeges Esten szervezőként. Tájékoztatta a HK-t, hogy az
megelőző héten volt Gólyatanács ülés, ahol 21 gólyatanácsos vett részt.
3. Dávida Eszter kérte, hogy a HK szavazzon a Kari Oktatási Bizottság tagokról, mivel
többek nem érnek rá a bizottság időpontjában. A KOB tagságra jelentkezett: Vermes
Boldizsár, Viola Krisztina, Kelemen Krisztina, Selmeczi Petra, Dávida Eszter, Szabó
Ádám. Dávida Eszter felterjesztette a delegálási listát elfogadásra. Az előterjesztést a
Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Mivel Vermes Boldizsár a következő ülésen nem tud részt venni, ezért Palatin-Speier
Judit helyettesíti. Az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem, 1
tartózkodás mellett elfogadta.

4. Dávida Eszter felterjesztette új esélymentor választását. Erre a feladatra Berecz Zsolt
jelentkezett. Berecz Zsoltot a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett
támogatta.
5. Dávida Eszter kérte, hogy február 18. (szombat) éjfélig minden hallgatói képviselő adja le
a beszámolóját. Elmondta, hogy az elnökség szeretné átbeszélni mindenkivel a
beszámolóját, hogy az értékelés a lehető legjobb legyen. A pontozási rendszer javaslatot a
Hallgatói Képviselet levelezőlistáján lehet majd véleményezni.
Budapest, 2012. február 13.
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Kari Oktatási Bizottság 2012. február 23-i ülésére Palatin-Speier Judit helyettesítő delegálása
Vermes Boldizsár helyett
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