Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2012. március 19-én 18:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dióssy András, Farkas Péter, Hegedűs Zoltán,
Hoffer Dávid, Kelemen Krisztina, Palatin-Speier Judit, Selmeczi Petra, Szabó Ádám, Vajda
Zoltán, Vermes Boldizsár, Viola Krisztina
Vendég: Hernády Gergely, Ónody Zsófia, Blóz Gizella Evelin, Ébend Kata, Szűcs Mihály
Hiányzik (kimentéssel): Dávida Eszter, Takács Ákos
Napirend előtt
A Hallgatói Képviselet vendége Krähling János, aki tanszékvezetői pályázatot adott be az
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék tanszékvezetői pozíciójának elnyerésére.
Vermes Boldizsár köszöntötte Krähling Jánost, és kérte, emelje ki a pályázatában
megfogalmazott, hallgatókkal kapcsolatos fontosabb gondolatokat, majd engedje meg, hogy a
hallgatói képviselők kérdéseket fogalmazzanak meg a pályázattal kapcsolatban.
Krähling János elmondta, hogy azért jelentkezett újból a tanszékvezetői posztra, mert a
tanszéken rajta kívül nem akadt jelentkező, és az ott dolgozóktól bizalmi alapot kapott ez
ügyben.
Krähling János

az Építészettörténet 2 tárgy osztályzásával kapcsolatos problémákra

igyekszik mihamarabb megoldást találni, és elmondta, hogy ez ügyben a tanszéken belül is
hosszas egyeztetések folynak.
Vermes Boldizsár rákérdezett az Építészettörténet 3 és a Középülettervezés 2 egymásra
épülésének indokoltságára. Krähling János azt válaszolta, hogy az építészettörténet
tárgycsoport egy építész diplomához elengedhetetlen, és az Építészettörténet 3 olyan
szemléletmódot alakít ki, mely nélkülözhetetlen a Középülettervezés 2 elvégzéséhez.
Krähling János elmondta, hogy a személyi állományon nem kíván változatni, mivel az kari
szinten kifejezetten jó, egyedül a vezető oktatók számát növelné.
Krähling János elmondta, hogy épületkutatás terén a Kar elmaradásban van, de ez különböző
tantárgyak, kutatások formájában fejleszthető.
Krähling János elmondta, hogy az Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Tanszéken
komplexező hallgatók átlagos teljesítménye közepes.

Krähling János elmondta, hogy a műszaki szakirányon kevesebb a műemlékvédelemmel
kapcsolatos tárgy, és ezen szeretne változtatni. Megemlítette, hogy egy műemlékvédelem
központú MSc akkreditációja tovább bővíthetné a műegyetemi építészképzés palettáját. A
tervezési szakirányon belüli műemlékvédelmi szakirány Kari Tanácson már évekkel ezelőtt
elfogadásra került, néhány tárgyat el is indítottak, de további új tárgyak beindítása rengeteg
munkával járna.
Krähling János elmondta, hogy a jelenlegi kétciklusú valamint egységes, osztatlan képzések
közül csak az egyik működhet megfelelően. A két képzés jelen formában történő
megvalósítása egy jó kompromisszum eredménye.
Vermes Boldizsár kérdésére, melyben a HK és a Tanszék közötti jobb kapcsolat
lehetőségeiről érdeklődött, Krähling János elmondta, hogy a jó együttműködés alapja az
őszinteség, így kérte a HK-t, hogy amennyiben problémájuk van, nyugodtan keressék meg őt.
Elnöki beszámoló
Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy a múlt héten a tanszékvezetői pályázatok
elbírálása megtörtént. Berecz Zsolt a bírálás részleteiről, a jelöltekkel és a tanszékekkel
kapcsolatos észrevételekről tájékoztatta a HK-t.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy Dávida Eszterrel a múlt héten Becker Gábor dékán úrral
egyeztettek a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban.
Dióssy András beszámolt az Armuth Miklóssal történt egyeztetésről a K311-12-es termekben
létrejövő makettező műhellyel kapcsolatban. A következő lépésként egy oktatókból és
hallgatókból álló, a részletek kidolgozásáért felelős bizottság felállítása történik meg.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy Becker Gábor dékán úr kérte a HK-t, hogy
kezdeményezzen beszélgetéseket hallgatók és oktatók bevonásával a képzés tapasztalatainak
összegyűjtése céljából. Az első ilyen alkalom szakmai körök és oktatók, a második hallgatói
képviselők és oktatók bevonásával történne. A beszélgetések előreláthatólag a K210-es
teremben lesznek megtartva. Vermes Boldizsár kérte Szabó Ádámot, hogy Dobszay
Gergellyel (Kari Oktatási Bizottság) is egyeztessen az oktatók kiválasztásával kapcsolatban.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy március 21-én 16:00-kor Kari Gazdasági Bizottság lesz,
amelyen

nem tud részt venni Berecz Zsolt és esetlegesen Dávida Eszter. A Hallgatói

Képviselet helyettük Hegedűs Zoltánt és Dióssy Andrást delegálja. A delegálási listát
Vermes Boldizsár felterjesztette szavazásra. Az előterjesztést a HK 10 igen, 0 nem és 2
tartózkodás mellett elfogadta.

Vermes Boldizsár elmondta, hogy március 22-én 15:00-kor tartandó Kari Oktatási
Bizottságon esetlegesen Dávida Eszter nem tud részt venni, helyette Daku Dávid jelentkezett.
Vermes Boldizsár a delegálási listát felterjesztette szavazásra. Az előterjesztést a HK 12
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy március 22-én 16:00-kor

a Felsőoktatási Törvénnyel

kapcsolatos fórum lesz a K172-es teremben, ahol meghívottként Nagy Dávid, a HÖOK
elnöke is részt vesz.
Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy a tanulmányi ösztöndíjakkal foglalkozó hallgatói
képviselő személyéről a két hiányzó miatt március 26-i ülésén lesz szavazás. A jelöltek
Kelemen Krisztina és Selmeczi Petra.
Vermes Boldizsár kérte azokat a hallgatói képviselőket, akik még nem jeleztek vissza az
elnökséggel való beszélgetés időpontját illetően, hogy mihamarabb tegyék meg azt.
EHK beszámoló
Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy Kovács András EHK elnököt megkereste a NEFMI
egyik munkatársa a HÖK egyetemi területfoglalásaival kapcsolatban. A két fél között
informális beszélgetésre került sor.
Hoffer Dávid elmondta, hogy az EFOTT szervezésében fennakadások vannak.
Hoffer Dávid elmondta, hogy a Vásárhelyi Pál Kollégiumban tartott rendezvények
alkalmával folyamatosak a rendőri ellenőrzések, problémát azonban eddig nem találtak.
Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy a hallgatói kifizetések március 12-én és 13-án
teljesítésre kerültek.
Hoffer Dávid elmondta, hogy a beérkezett EBME ösztöndíj pályázatok elbírálásra kerültek, a
beadási határidőt az EHK meghosszabbította március 20-ig.
Hoffer Dávid elmondta, hogy a Q2 épület területén födém-megerősítési munkák kezdődtek
meg.
Hoffer Dávid elmondta, hogy a KépKocka öntevékeny kör dicséretben részesült az EHK
részéről, mivel egyedül ők készítettek videót az OHV-val kapcsolatban.
Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy a KTH meghatározta a tanszéki kompenzációs
díjakat, amelyeket a KTB-nek véleményeznie kell.
Hoffer Dávid elmondta, hogy április hónapban várható egy, a HK-k szabályzatismereti
tudásszintjét felmérő teszt az EHK szervezésében. Hoffer Dávid megkérte Berecz Zsoltot,

hogy koordinálja az ÉPK HK felkészítését. Berecz Zsolt tájékoztatta a HK-t, hogy a
továbbképző tréningek vasárnaponként 20:00-tól lesznek.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a Kari Oktatási Bizottság március 22-én lesz megtartva 15:00kor az Épületszerkezettani Tanszéken.
Szabó Ádám elmondta, hogy Belső Oktatási Bizottság ülést tart március 22-én 14:00-kor,
melyen a Kari Oktatási Bizottság ülésén aktuálisan érintett tanszékekről, a Becker Gábor
dékán úr által indítványozott beszélgetésről és a komplex tárgyak tárgyfelvételi
körülményeiről lesz szó. Szabó Ádám megkérte a Hallgatói Képviseletet, hogy nézzék át
szakirány választási kérdőívet.
Vermes Boldizsár megkérte Viola Krisztinát, hogy hívjon össze egy bizottságot az idegen
nyelvű képzéssel kapcsolatban.
Vermes Boldizsár megkérte Szabó Ádámot, hogy egyeztessen a KTB tagjaival annak
mielőbbi összehívásáról, hogy értékelni tudják a tanszéki kompenzációs díjakat tartalmazó
táblázatot.
Juttatási-térítési beszámoló
Viola Krisztina elmondta, hogy múlt héten a karról egy fellebbezés érkezett be rendszeres
szociális ösztöndíjra, melyet az EHK kérésére véleményezett.
Gazdasági beszámoló
Palatin-Speier Judit jelezte, hogy a közeljövőben valószínűleg átadja a gazdasági referensi
posztját. Ezzel kapcsolatban röviden összefoglalta, hogy mik a feladatai, mivel foglalkozik
gazdasági referensként. Kérte, hogy amennyiben valaki érdeklődik a poszt iránt, azt mielőbb
jelezze neki. Palatin-Speier Judit jelezte, hogy érdemes lenne egy olyan poszt létrehozása,
amely csak a rendezvények megfelelő elszámolásával foglalkozik.
Palatin-Speier Judit tájékoztatta a HK-t, hogy a gazdasági beszámolót április 2-án terjeszti a
HK elé.
Kollégiumi beszámoló
Hegedűs Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy jelenleg főleg a kollégiumi teremfoglalásokkal
foglalkozik.

Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a Kollégiumi Bizottság következő ülése március 24-én
14:00-tól lesz megtartva.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy előző héten mentor gyűlésen vett részt. A mentorok
megfelelően haladnak projektfeladataikkal, ezért a következő KB ülésen Oláh Dániel és
Szabó Balázs mentorok fognak beszámolni. Vermes Boldizsár kérte, hogy a mentorok
küldjenek előzetes írásos anyagot a KB tagjainak a projektekről, utólagos összefoglalót a KB
ülésén elhangzottakról pedig a HK belső levelezőlistájára.
Farkas Péter elmondta, hogy bizonyos eszközök (sütőrácsok, az udvaron lévő pincelejáró
korlátja, homlokzatról lelógó kábelek) javítása megkezdődött a kollégiumban. Az első
emeleti közös térben lévő bútorok március 23-ig lesznek elpakolva.
Farkas Péter tájékoztatta a HK-t, hogy a Gödör klubhelyiségébe levezető lépcsőnél található
lengőajtót valaki illetéktelenül, a vésznyitóval nyitotta ki többször. A kártyás beléptető
rendszer megfelelő működésére hivatkozva Vermes Boldizsár kérte, hogy legyen nyomon
követve az ajtó használata, valamint illetéktelen használat esetén történjenek meg a megfelelő
lépések.
Selmeczi Petra és Vajda Zoltán egyeztettek tájépítész hallgatókkal a Zöld udvarral
kapcsolatban. Március 22-én mennek el együtt megnézni a helyszínt.
Öntevékenyköri beszámoló
Vajda Zoltán prezentálta a Csókör SZMSZ-ét. Vermes Boldizsár felterjesztette a javaslatot
szavazásra. Az előterjesztést a HK 11 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Vajda Zoltán elmondta, hogy az eszközpályázattal kapcsolatban még nem érkezett be
módosítási igény.
Vajda Zoltán elmondta, hogy jövő héten belső bizottsági ülést tart, melyen a nyári kari
táborról és az eszközök beszerzésének módjáról lesz szó.
Vajda Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy az öntevékeny köri vezetők listája a Kollégiumok
Osztályon és a Bercsényi Kollégium gondnokságán is rendben vannak. Vermes Boldizsár
kérte, hogy amennyiben valamely öntevékeny körnél változás áll be, az rögtön legyen jelezve
a megfelelő személyeknek.
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy véleménye szerint az öntevékeny körök által használt
levelezőlistára fel kellene rakni a körök gazdasági felelőseit is. Vermes Boldizsár és Vajda
Zoltán a probléma kezelésével kapcsolatban egyeztetni fognak.

Közéleti beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy március 14-én megtartotta a Rendezvény Bizottság rendes
ülését.
Daku Dávid elmondta, hogy a HK és a Gödör Klub közti megállapodással kapcsolatos
javaslatát szerdán megküldi a HK részére, amelyben már szerepel a Gödör Öntevékeny Kör
tagjainak véleménye.
Daku Dávid elmondta, hogy a Kollégiumi Bizottsággal egyeztet a külsős rendezvények
terembérlési feltételeiről.
Daku Dávid beszámolt az Önkéntes Nap szervezésével kapcsolatos aggályairól.
Daku Dávid beszámolt, az X12 rendezvény szervezéséről, valamint tájékoztatta a HK-t a
héten várható további információkról.
Vajda Zoltán elmondta, hogy március 22-én Építész Napok szervezői ülést tart.
Kommunikációs beszámoló
Berecz Zsolt ismertette előterjesztését a március 20-i Kari Papír díjazásával kapcsolatban.
Vermes Boldizsár előterjesztette a javaslatot szavazásra. Az előterjesztést a HK 12 igen,
0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta .
Berecz Zsolt ismertette előterjesztését a KBME ösztöndíj pályázattal kapcsolatban. Vermes
Boldizsár előterjesztette a javaslatot szavazásra. Az előterjesztést a HK 12 igen, 0 nem és
0 tartózkodás mellett elfogadta.
Berecz Zsolt elmondta, hogy a B3-ban oktatói beszélgetések lesznek, március 21-én Benkő
Melindával, március 28-án Szoboszlai Mihállyal.
Berecz Zsolt elmondta, hogy a Megfagyott Muzsikus következő száma átolvasás alatt van.

Egyebek:
1. Hoffer Dávid ismertette előterjesztését a Seniorkör pályázati kiírással kapcsolatban.
Vermes Boldizsár előterjesztette a javaslatot szavazásra. Az előterjesztést a HK 12
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta. A pályázat március

21-ig

kihirdetésre kerül. Hoffer Dávid ezen felül jelezte, hogy a Seniorkörrel kapcsolatban a
héten belső bizottsági ülést tart. A Seniorkör vezetője a HK egy tagja lesz, ezért aki
érdeklődik a poszt iránt, annak motivációs levelet kell küldenie a HK belső
levelezőlistájára március 31. 24:00-ig.

2. Kelemen Krisztina jelezte, hogy továbbította Daku Dávid felé a HK irodába rendelendő
irodaszerek listáját.
3. Dióssy András elmondta, hogy március 21-én 20:00 órai kezdettel Gólyatanács ülést
tart a Bercsényi Kollégium Nagytársalgójában.
Budapest, 2012. március 19.
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Határozatok
Hat. szám.

Előterjesztés

Eredmény

22/2012.

Delegálási lista a Kari Gazdasági Bizottság ülésére

10 igen

0 nem

2 tartózkodás

elfogadva

23/2012.

Delegálási lista a Kari Oktatási Bizottság ülésére

12 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

24/2012.

Csókör Szervezeti és Működési Szabályzata

12 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

25/2012.

Kari Papír 2012/2. szám szerkesztői díjazása

12 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

26/2012.

Kari BME ösztöndíj pályázat eredménye

12 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

27/2012.

Seniorkör pályázat kiírása

12 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

