Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2012. március 5-én 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

Elnöki beszámoló
Dávida Eszter elmondta, hogy a Dékáni Hivatalban járt a tanszékvezetői pályázatok megtekintése
céljából. Az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszéken, az Építészettörténeti és Műemléki Tanszéken, a Lakóépülettervezési Tanszéken, a Rajz és Formaismereti Tanszéken, az Urbanisztika Tanszéken, valamint a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken írtak ki pályázatot
tanszékvezetői pozíció betöltésére – ezek közül két esetben van új pályázó: az Építészettörténi és
Műemléki Tanszéken Krähling János, az Urbanisztika Tanszéken Benkő Melinda. Elmondta,
hogy Fónad Ildikó (DH) megkereste, mivel egy eseti bizottság kerül összehívásra a tanszékvezetői pályázatok elbírálása céljából. Dávida Eszter elmondta, hogy a következő ülésekre meghívja a
tanszékvezető-jelölteket. Kérte a hallgatói képviselőket, hogy gondolkodjanak azon, hogy milyen
kérdéseket szeretnének feltenni az jelölteknek. Dávida Eszter elmondta, hogy a következő ülésre
Benkő Melindát hívja majd meg.
A Klubkoncepcióval kapcsolatban elmondta, hogy két kar küldte el időben az EHK-nak – ezek
közül egyik az ÉPK. Dávida Eszter kérte Daku Dávidot, hogy amennyiben még felmerülnek
egyéb gondolatok, akkor azt a kitolt határidőig küldje el az illetékeseknek.
Dávida Eszter elmondta, hogy megkereste a XI. kerületi Kereszténydemokrata Ifjúsági Szervezet
vezetője a Martos és a Schönherz Kollégiumok átnevezésével kapcsolatban. Dávida Eszter elmondta, hogy Kovács András EHK elnök úrral egyeztetett az EHK-KHK hétvége témaköreiről.

Érdeklődött, hogy az elnökön és az EHK képviselőkön kívül ki szeretne részt venni a kiránduláson.
Dávida Eszter elmondta, hogy megkereste Zimányi Péter (Schönherz KB), hogy egyeztessenek a
VIK HK által benyújtott HÖK Alapszabály javaslatokkal kapcsolatban.
Dávida Eszter kitűzte az ÉPK HK napot március 31-re.
Dávida Eszter elmonta, hogy Völgyesi Gábor megkereste a Gépész Senior Gárda Gödör Klub
helyiségében tartandó rendezvényével kapcsolatban. Daku Dávid elmondta, hogy a KB-nak
egyeztetnie kellene a Gödör Klub vezetésével, hogy milyen feltételek szerint történhet a helyiség
kiadása.
Dávida Eszter elmondta, hogy Vörös Tímeával egyeztetett a Közösségi Ösztöndíj eredményével
kapcsolatban.
Dávida Eszter elmondta, hogy Hoffer Dáviddal fog egyeztetni a hét folyamán a Senior Kör kialakításának ütemezésével kapcsolatban.
EHK beszámoló
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a március 1-ji EHK ülés vendége volt Nagy Roland (MISZ
Műegyetemi Iskolaszövetkezet Nonprofit Kft.), aki beszámolt a MISZISZ történetének alakulásáról, valamint az előző féléves munkájukról, illetve annak eredményeiről.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy március 8-ig meg kell küldeni a javaslatokat a Schönherz Zoltán és a Martos Flóra Kollégiumok átnevezésével kapcsolatban.
Hoffer Dávid elmondta, hogy Dr. Szoboszlai Mihály tanszékvezető úr az EHK javaslatának megfelelően, a Szenátus támogatásával elnyerte a Pro Juventute Universitatis címet.

Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy március 7-én Idegennyelvi Oktatási Bizottság ülés lesz. Farkas Péter és Dióssy András elmondták, hogy nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen. Az ő helyettesítésüket Hoffer Dávid és Viola Krisztina fogják biztosítani. Vermes Boldizsár felterjesztette a
delegálási listát szavazásra. Az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Szabó Ádám elmondta, hogy változik a Kari Oktatási Bizottság ülés időpontja.

Szabó Ádám elmondta, hogy csütörtökön 14:00-tól Belső Oktatási Bizottság ülést kíván tartani,
ahol a KOB-n soron következő tanszékekkel kapcsolatos problémák/javaslatok kerülnek megtárgyalásra.
Szabó Ádám elmondta, hogy a zárthelyi ütemterv felülvizsgálata megtörtént. Elmondta, hogy
probléma volt az Építészettörténet 6 tárggyal kapcsolatban – a zárthelyi ütemtervben ugyan 2
zárthelyi szerepelt, de valójában csak egyet tart a tanszék. Elmondta, hogy az Építészettörténet 2
esetében a tematikában szerepelt rosszul az időpont.
A szakirány-választással kapcsolatban összeállítandó kérdőívvel kapcsolatban elmondta, hogy
felsőéves szakirányos hallgatókkal is egyeztetett, hamarosan elkészül a végleges verzió.

Juttatási-térítési beszámoló
Viola Krisztina elmondta, hogy semmi említésre méltó nem történt az elmúlt héten.
Berecz Zsolt prezentálta a Kari BME pályázat hirdetményét. Dávida Eszter felterjesztette a javaslatot szavazásra. Az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett elfogadta.

Gazdasági beszámoló
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy a 2011. évi gazdasági beszámoló készítése tovább csúszik.
Úgy tájékoztatott továbbá, hogy csütörtökön a Hallgatói Szolgáltatói Iroda a kari gazdasági referensek számára tájékoztató előadást tart.

Kollégiumi beszámoló
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy Selmeczi Petra és Vajda Zoltán e héten egyeztet majd a tájépítésszel a Zöldudvarral kapcsolatban.
A bútorozással, hirdetőfelületekkel kapcsolatban halad a munka, a javaslatot hamarosan hozza a
KB a HK elé.
A felvonóval kapcsolatban elmondta, hogy késésben van a szerviz, a héten nem fog működni.
A Kollégiumok Osztály leltára elkezdődött, az első ütem problémamentesen zajlott. A leltározó
hölgy kérte, hogy minden változás kerüljön adminisztrálásra, valamint az öntevékeny kör vezetők
változása kerüljön lejelentésre a KO felé.

Az elmúlt héten a Bercsényi 28-30 Kollégiumban lezajlott lakógyűléssel kapcsolatban elmondta,
hogy a hallgatók igénylik a tájékoztatást. Hegedűs Zoltán kérte Berecz Zsoltot, hogy tegyen javaslatokat a kollégiumi hírek gyors és hatékony közlésével kapcsolatban. Felmerült a teljesítményindex alkalmazásának kérdése a kollégiumi felvételi esetében.
A legnagyobb problémát a kollégiumi éjszakai bennmaradás kérdése jelentette. A hallgatók sérelmezték a kollégiumi házirend változásai mellett a kollégiumban felmerülő műszaki problémák
megoldásának lassúságát is.

Közéleti beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy az elmúlt héten egyeztetett Szentesi Anettel (EHK) a Egyetemi
Mászókör és Bercsényi Mászókör ügyével kapcsolatban. Dávida Eszter elmondta, hogy erről is
egyeztetett Vörös Tímeával, aki a HK által felvetett mindkét javaslatot pozitívnak tartja.
Dávida Eszter javasolta, hogy a Bercsényi Mászókör által beterjesztett pályázatot továbbítsa a
HK az EHK felé.
Vajda Zoltán prezentálta az Öntevékeny Köri Pályázat Bíráló Bizottság által készített javaslatot.
A B3 kör finanszírozásával kapcsolatban Hoffer Dávid kérdésére válaszul elhangzott a kör által
megtermelt profit visszaforgatása.
A Csókör SzMSz-t adott be a HK-hoz újraalakulása céljából. A HK ülésén többen jelezték, hogy
a csocsó működtetése nem lehet térítésköteles, így a körnek azt ingyenesen kell biztosítani.
Dávida Eszter az Öntevékeny köri eszközpályázatra vonatkozó javaslatot felterjesztette szavazásra. Az előterjesztést a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Vajda Zoltán a Bringakörrel kapcsolatban elmondta, hogy a héten egyeztetni fog a kör vezetőivel,
ahol kérni fogja, hogy a kör tagjai ellenőrizzék minden használat után a kerékpárok állapotát.
Vajda Zoltán elmondta, hogy csütörtökön Öntevékeny köri gyűlés lesz, ahol az Eszközpályázatról, illetve a körök által esetlegesen igényelt változtatásokról lesz szó.
Vajda Zoltán elmondta, hogy megkereste Oláh Dániel, a Bercsényi Zöldkör új vezetője, akivel a
kör jövőjéről és Zöldudvarról volt szó.
Dávida Eszter kérte Vajda Zoltánt, hogy hívjon össze még egy bizottságot az eszközpályázaton
elnyert eszközök beszerzésével kapcsolatos ütemezésről.

Daku Dávid beszámolt az előző heti Rendezvény Bizottság ülésről. Itt szó volt az Inventorok kör
finanszírozásáról, illetve megjelenéséről – a félév eleji rendezvény sikere céljából.
Az új tagok számára a különböző feladatok bemutatása történt meg.
Daku Dávid a BME Önkéntes Nappal kapcsolatban elmondta, hogy éppen helyszínt keresnek a
festéshez. Daku Dávid jelezte, hogy részt vett a Műegyetemi Vöröskereszt Kör ülésén.
A Gödör Klubbal kapcsolatban elmondta, hogy véglegesen megtörtént a körvezető váltás – a kör
új vezetője Ladjánszky István. Dióssy András elmondta, hogy március 13-án Ludmilla lép fel a
Gödör Klubban.
Az Építész Kari Napokkal kapcsolatban Vajda Zoltán elmondta, hogy folyik a szervezés. Az Alkotóhét és az Építész Napok összeegyeztetése folyamatban van – még a héten több tanszéket felkeresnek majd a szervezők. Úgy tájékoztatott, hogy várhatóan csütörtökön 18:00-kor ÉN szervezői gyűlés lesz.

Kommunikációs beszámoló
Berecz Zsolt elmondta, hogy részt vett egy beszélgetésen az Építész Klub, az Épszerk Klub és az
Építész Szakkollégium képviselőivel. Megegyeztek, hogy közösen szerveznek majd programokat
– az első ilyen március 29-én az Épszerk Klub és az Építész Klub közös rendezésében történik
majd.
Berecz Zsolt elmondta, hogy szerdán Médiabizottság ülés lesz, ahol téma lesz például a kollégiumi lakógyűlésen felmerült javaslatok.
A Képkockával kapcsolatban elmondta, hogy a HK-nak fontos médiumaként működik. Berecz
Zsolt felvetette, hogy a Kari Papír és a Képkocka jobban dolgozzanak össze, így a KP biztosítsa a
riportereket.
Dávida Eszter elmondta, hogy megkeresték az Átrium magazintól, ajándékpéldányok elszállítása
miatt.

Egyebek:
1. Berecz Zsolt az Erasmus pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy több hallgató ne-

hezményezte a portfolió pontszámok elbírálását valamint a tanszéki kiállításokért adott
pontokat. Berecz Zsolt az elégedetlen hallgatóknak javasolta a jogorvoslat lehetőségét.

2. Szabó Ádám felvetette, hogy a Kari Papírban rosszul szerepel egy alkotóheti dékáni szü-

net. Hoffer Dávid javasolta, hogy az összes levelezőlistán jelenjen meg, hogy az adat hibás.
Budapest, 2012. március 5.
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19/2012.

Delegálási lista a Idegennyelvi Oktatási Bizottság üléseire
(Dióssy András és Farkas Péter helyett Hoffer Dávid és

Eredmény
14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

Viola Krisztina)
20/2012.

Kari BME pályázat pályázati kiírása

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

21/2012.

Öntevékeny köri eszközpályázat

13 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

