Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2012. április 2-án 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Dávida Eszter, Dióssy András, Farkas Péter, Hegedűs Zoltán, Hoffer
Dávid, Kelemen Krisztina, Palatin-Speier Judit, Selmeczi Petra, Takács Ákos, Vermes Boldizsár, Viola
Krisztina
Vendég: Keresztes Péter, Hernády Gergely, Ónody Zsófia, Szűcs Mihály
Késett: Szabó Ádám (15p), Daku Dávid (23p), Vajda Zoltán (50p)
Napirend előtt
A Hallgatói Képviselet vendége Dobai János, aki tanszékvezetői pályázatot adott be az Ipari és
Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék tanszékvezetői pozíciójának betöltésére. Dávida Eszter
köszöntötte Dobai Jánost, majd megkérte, hogy emelje ki a pályázatában megfogalmazott, hallgatókkal
kapcsolatos fontosabb gondolatokat, majd engedje meg, hogy a hallgatói képviselők kérdéseket
fogalmazzanak meg a pályázattal kapcsolatban.
Dobai János elmondta, hogy az elmúlt években tapasztalt pozitív irányú változásokat szeretné
továbbvinni a tanszéken, valamint tovább adná azokat a tapasztalatokat a fiatalabb munkatársainak,
amiket élete során szerzett. Előrevetítette, hogy szeretné a tanszéki doktorandusz hallgatók számát
növelni, valamint nagy változásokat tervez a tanszéki oktatási anyagok, struktúrák terén, elsősorban a
modernizációt szem előtt tartva. Kiemelte, hogy ebben az arculatváltásban mind a hallgatók, mind a
kari vezetés támogatja.
Dávida Eszter ezután különböző tantárgyak (Munkahelyek építészete 1, Tanszéki Terv 1, Tanszéki
Terv 2) problémáit vetette fel, ismertette a hallgatók által tapasztalt problémákat. Dobai János
mindegyikre külön választ adott, és hangsúlyozta, hogy bár ezeket a problémákat ő is észlelte,
véleménye szerint a tanszék jó irányba halad.
Dobai János elmondta, hogy véleménye szerint a szakirány választás egy megfelelő szűrő tud lenni a
hallgatók csoportosítására, azonban az idejét, a tantervben betöltött szerepét valamint magának a
szakirány választás menetének módját át kellene gondolni. Véleménye szerint a minőségi építészképzés
csakis az osztatlan képzésben tudna megvalósulni.

Dobai János elmondta, szeretné, ha a kari vezetés hosszú távú céljai között szerepelne a különböző
tanszékek oktatási anyagainak összehangolása, valamint ha megfelelően tudna működni a tanszékek
közötti kommunikáció. Jelezte, hogy saját tanszékének el tud képzelni egy megfelelőbb helyet a K
épületben, melynek tervezetében egy hallgatói helyiség kialakítása is szerepelne. Ezzel kapcsolatban a
HK segítségét kérte.
Elnöki beszámoló
Dávida Eszter elmondta, hogy április 4-én 14:15 órai kezdettel Kari Tanács lesz, melynek ismertette a
napirendi pontjait. A Hallgatói Képviselet ezeket megtárgyalta.
- Szabó Ádám és Keresztes Péter megérkezett Keresztes Péter tájékoztatta a HK-t a Hallgatói Szolgáltató Iroda tevékenységével kapcsolatban. Az
iroda feladata, hogy a kari hallgatói képviseleteket segítse az adatszolgáltatás és gazdasági
tevékenységek terén. Elmondta és kérte, hogy amennyiben a HK-nak valamilyen igénye van az Iroda
szolgáltatásaival kapcsolatban, azt jelezze neki. Dávida Eszter rákérdezett a Jegesesttel kapcsolatban
felmerült problémákra, valamint azok kezelési módjára. Keresztes Péter elmondta, hogy az Iroda nagy
valószínűséggel a kari klubok működtetését is felügyelni fogja, valamint válaszolt az ezzel
kapcsolatban felmerült kérdésekre.
- Daku Dávid megérkezett Keresztes Péter kérte, hogy a HK-k próbálják meg az előre meghatározott időpontokat betartani.
Dávida Eszter felvetette, hogy hasznosnak tartana egy, az összes kari gazdasági felelős részvételével
tartott továbbképzést, konkrét témákban.
- Keresztes Péter távozott Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy április 13-15 között megrendezésre kerül a HÖOK
Vezetőképző, melyre a jelentkezés megtörtént.
Dávida Eszter elmondta, hogy múlt héten találkozott az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
képviselőjével a Schönherz Zoltán Kollégium és Martos Flóra Kollégium átnevezésének ügyében. Az
Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet érintettség hiánya miatt nem foglalt állást az ügyben.
Dávida Eszter elmondta, hogy április 6-án pénteken az Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanács
vacsorát szervez a kari HK-k részére, amelyre mindenkit szeretettel várnak.
Dávida Eszter megköszönte a képviselők részvételét a szombati HK hétvégén, és kiemelte a
megbeszélésék hatékonyságát.

Dávida Eszter kérte, hogy az eseti és állandó bizottságok vezetői a jegyzőkönyveket megfelelő időben
és formátumban tegyék nyilvánossá a HK előtt.
EHK beszámoló
Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy Kaszásné Mészáros Éva (GMF) egy debreceni konferencián
vett részt, melynek fő témája a NESZ és az ezzel kapcsolatos lehetőségek voltak.
Az EHK elfogadta a külügyi testületek tagjainak jutalmazási rendszerét Hallgatói Külügyi Ösztöndíj
néven. Az EHK ezzel kapcsolatban kéri a kari hallgatói képviseleteket, hogy a hallgatóik közösségért
végzett munkájának jutalmazásakor vegyék figyelembe a már értékelt teljesítményt.
Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy a Diákközponton belül leltárellenőrzés lesz. Ezzel kapcsolatban
a HK érintett személyeit keresni fogják.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy Portállal kapcsolatos tájékoztató lesz április 3-án reggel 8:30-tól a
K.172-es teremben.
Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy a BME és Corvinus Egyetem közötti hagyományos
kötélhúzás időpontja ebben az évben szeptember 10. lesz.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t, hogy múlt héten összeült a Kari Tanulmányi Bizottság, ahol a
tanszéki kompenzációs díjak jogosságát tárgyalták meg.
Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t, hogy múlt héten Belső Oktatási Bizottságot tartott, amelyen a
komplex tárgyak felvételét szabályozó dokumentumot tárgyalták, amelyet ezután kiküldött a
tanszékeknek véleményezésre.
Szabó Ádám elmondta, hogy csütörtökön 15:00-tól Kari Oktatási Bizottság lesz, ahol a tanszékek
folytatják tapasztalataik összegzését a kétciklusú képzéssel kapcsolatban.
Szabó Ádám tájékoztatta a HK-t, hogy elkészült a Szakirány választás értékelési kérdőíve, melyet
továbbküld az érintett oktatóknak véleményezésre.
- Vajda Zoltán és Szűcs Mihály megérkezett - Hegedűs Zoltán távozott –

Juttatási-térítési beszámoló
Viola Krisztina elmondta, hogy múlt héten még beérkezett egy fellebbezés a rendszeres szociális
ösztöndíj pályázat eredményéhez, melyet az EHK kérésére véleményezett.
Viola Krisztina elmondta, hogy múlt héten Idegen nyelvű Belső Oktatási Bizottságot tartott, melyen
szó volt az angol képzés előtanulmányi rendjéről. Felmerült, hogy az angol képzésben részt vevő
hallgatókat nagyobb mértékben be kellene vonni a kari közéletbe. A témával kapcsolatban Nemes
Gáborral és angol képzésben részt vevő hallgatókkal is egyeztetésre kerül sor.
Viola Krisztina előrevetítette, hogy saját nyári elfoglaltságai még bizonytalanok, ezért nem tudja, hogy
milyen mértékben tud majd akkor feladataival foglalkozni. Ezzel kapcsolatban Dávida Eszter kérte,
hogy aki érdeklődik Viola Krisztina feladatai iránt, az keresse meg őt.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy múlt héten elkészült az áprilisi kifizetési lista. Dávida Eszter kérte,
hogy a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban minél előbb hívjon össze belső bizottságot.
Gazdasági beszámoló
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy még nem készült el a gazdasági beszámoló. Tájékoztatta a HK-t,
hogy április 3-tól elérhető lesz a HK tagjai számára, így a következő ülésén a HK el tudja fogadni.
Dávida Eszter kérte, hogy a kész táblázattal egyeztessen a rendezvényszervezőkkel, érintett
személyekkel, és azok tegyék meg észrevételeiket. Palatin-Speier Judit jelezte, hogy előzetesen
egyeztetni fog az EHK megfelelő képviselőjével a beszámoló tartalmával kapcsolatban.
Kollégiumi beszámoló
Selmeczi Petra előterjesztést tett, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégiumban található HK raktár
felszámolásra kerüljön, és a raktár ezentúl biciklitárolóként működjön, valamint hogy a kollégium
udvarán egy fedetlen, napközbeni kerékpártárolásra alkalmas lehetőséget alakítson ki a HK. Dávida
Eszter felterjesztette a javaslatot szavazásra. A HK az előterjesztést 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett elfogadta. Dávida Eszter kérte, hogy a kollégiummal kapcsolatos költésekhez mindig
kapcsolódjon előzetes költségvetés, amelyet a HK meg tud vitatni.
Hernády Gergely ismertette a kollégiumi hirdetők terveit, melyet a HK megvitatott. A felmerülő
tervezetek közül a HK a KB javaslatát támogatva kiválasztotta a megfelelőt. Dávida Eszter
felterjesztette a javaslatot szavazásra. A HK az előterjesztést 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
mellett elfogadta.

Selmeczi Petra tájékoztatta a HK-t, hogy Hegedűs Zoltánnal közösen elkészítették a Bercsényi 28-30
Kollégium udvarának felmérését.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a jövőben elindulhat a szelektív hulladékgyűjtő rendszer
kiépítésének tervezése is. Tájékoztatta a HK-t, hogy hamarosan nyilvánossá tehető a Lakógyűlésről
készült emlékeztető.
Dávida Eszter kérte, hogy a KB-hez tartozó pénzügyi költések a gazdasági referens segítségével
legyenek felügyelve.
Hernády Gergely tájékoztatta a HK-t a Bercsényi 28-30 Kollégium aulájában található HK hirdető
tervezeteiről.
Öntevékenyköri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy a BringaKör a múlt héten nyilvánossá tette a biciklikölcsönzési
feltételeket. Erről még egyeztetni fog a BringaKör vezetőjével a héten.
Vajda Zoltán elmondta, hogy négy kör adott be módosító jellegű eszközpályázatot a múlt héten.
Vajda Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy jövő héten szerdán öntevékeny köri gyűlést tart, melyen téma
lesz a Közösségi Ösztöndíj, valamint a nyári kari tábor. Utóbbi témában a HK tagjai rövid egyeztetést
tartottak.
Közéleti beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy a színházhirdetéseket a továbbiakban átadná az RB egy tagjának.
Daku Dávid tájékoztatta a HK-t, hogy múlt héten egyeztetett az Önkéntes Nap főszervezőjével, aki
teljes mértékben kari hatáskörbe rendelte a kórházfestés témáját. A szervezők a héten egyeztetnek a
kerület Önkormányzatával.
Daku Dávid elmondta, hogy a múlt héten megtartotta az RB rendes ülését.
Daku Dávid ismertette a HK és a Gödör Klub közötti megállapodás végleges formáját, melyet a HK
megvitatott. majd előterjesztette azt szavazásra. Daku Dávid felterjesztette a javaslatot szavazásra. A
előterjesztést a HK 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfoglalta.
Daku Dávid ismertette az Építész Napok 2012 rendezvény előzetes költségvetését. A HK a
költségvetést megvitatta, majd 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. Vajda Zoltán
elmondta, hogy a rendezvény teremfoglalásai folyamatban vannak.

Daku Dávid elmondta, hogy az X1,2 helyszíne véglegesedett. Az ezzel kapcsolatos szerződések
megfogalmazása, aláírása folyamatban van.
Daku Dávid elmondta, hogy a Mászókör jelezte, hogy az RB nem megfelelően kezelte az általuk
előzetesen kért programjukat. Daku Dávid ismertette az ügy körülményeit, valamint a végleges
megoldást, miszerint a Mászókör a saját rendezvénye után nem a Gödörben fogja tartani csapatépítő
programját.
Vajda Zoltán ismertette az Építész Napok 2012 aktuális szervezési feladatait. Kérte a HK tagjait, hogy
minden fórumon hirdessék a rendezvényt. Berecz Zsolt elmondta, hogy Benkő Melinda kérte, hogy a
’REA konferencia’ résztvevői ingyenesen látogathassák az Építész Napok 2012 rendezvény aktuális
programjait.
Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy egyetlen pályázat érkezett be a Seniorkör vezetői posztra,
melyet Daku Dávid írt. Dávida Eszter felterjesztette a pályázatot szavazásra. A HK 13 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett elfogadta Daku Dávid pályázatát.
Kommunikációs beszámoló
Berecz Zsolt elmondta, hogy szerdán bizottságot tart, melyen a HK lehetséges szponzorairól lesz szó.
Berecz Zsolt tájékoztatta a HK-t, hogy a HK következő ülésére előkészíti a Kari Papír megüresedő
posztjaira kiírt pályázati kiírásokat.
Berecz Zsolt elmondta, hogy az Erasmus pályázatok eredménye véglegessé vált.
Berecz Zsolt kérte, hogy a Kari Papírba szánt anyagokat mielőbb juttassák el nekik a HK tagjai. Ezen
felül, ha bármilyen problémát észlelnek a Kari Papír újságíróival kapcsolatban, azt írásban jelezzék
neki.
Berecz Zsolt elmondta, hogy a Megfagyott Muzsikus nyomdában van.
Daku Dávid felvetette, hogy a Kari Papír munkatársainak jutalmazását illetően a HK tagjai saját
igényeiket is vizsgálják felül.

Egyebek:
1. Dióssy András elmondta, hogy szerdán 20:00-kor Gólyatanács ülést tart a HK irodában.
2. Daku Dávid jelezte, hogy a Gólyatanács ülések végeztével felszabaduló időtartamot szeretné
felhasználni a Seniorkör megbeszéléseire.

3. Takács Ákos elmondta, hogy április 11-én Mászóverseny lesz a Bercsényi 28-30 Kollégium
mászótermében.
4. Vermes Boldizsár elmondta, hogy a HK iroda ajtajának felújítása folyamatban van, ezzel
kapcsolatban szakértőkkel fog egyeztetni.
5. Kelemen Krisztina elmondta, hogy a HK irodába rendelt papír-írószer eszközök megérkeztek,
ezzel kapcsolatban megköszönte Daku Dávid segítségét.
6. Szabó Ádám elmondta, hogy április 5-én, csütörtökön 14:00-tól Belső Oktatási Bizottság lesz.
7. Daku Dávid jelezte, hogy nem tud részt venni a szerdai Kari Tanácson. A HK helyette Takács
Ákost delegálja a Kari Tanácsra. A delegálást a HK 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett
elfogadta.
8. Palatin-Speier Judit jelezte, hogy szeretné, ha valaki megtervezné a HK logóját. Vermes
Boldizsár kérte, hogy ne csak a logó, hanem a teljes HK arculat kerüljön megtervezésre.
9. Dávida Eszter jelezte, hogy a következő HK ülés április 10-én 19:00 órakor kezdődik a HK
irodában.
Budapest, 2012. április 2.
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lehetőségeinek fejlesztései
A kollégiumi hirdetők tervei
HK és Gödör Klub részéről aláírt együttműködési
megállapodás

Eredmény
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Építész Napok 2012 előzetes költségvetés
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