Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2012. április 23-án 18:45-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Dávida Eszter, Dióssy András, Farkas Péter, Hegedűs Zoltán, Hoffer
Dávid, Kelemen Krisztina, Palatin-Speier Judit, Szabó Ádám, Vermes Boldizsár
Vendég:
Késett: Selmeczi Petra (55p), Takács Ákos (55p), Viola Krisztina (55p)
Napirend előtt
A Hallgatói Képviselet vendége Mályusz Levente, aki a 2012. április 4-i Kari Tanácson elnyerte az
Építéskivitelezési Tanszék tanszékvezetői pozícióját. Dávida Eszter köszöntötte Mályusz Leventét, és
megkérte, hogy ismertesse a jövőbeni terveit, majd engedje meg, hogy a hallgatói képviselők
kérdéseket fogalmazzanak meg pozíciójával, illetve a tanszékkel kapcsolatban.
Mályusz Levente elmondta, hogy a korábban megkezdett módon folytatná a tanszék vezetését, nagyobb
változtatásokat nem tervez. Elmondta továbbá, hogy a tanszéki felújítások rendben haladnak.
Dávida Eszter rákérdezett arra, hogy mit gondol a kar képzési menetéről. Mályusz Levente elmondta,
hogy elsődleges céljuk az MSc képzés fejlesztése, egy új szak indítása, ahova nem csak építész
hallgatókat várnak, és nem építész kimenetele lenne. Ismertette a saját, illetve a tanszék álláspontját a
tervezett MSc képzés oktatáspolitikáját illetően. Mályusz Levente elmondta, hogy amennyiben a
tanszéken az MSc képzés nem tudna elindulni, akkor azt akár szakirányként is meg lehetne hirdetni,
így minden bizonnyal el tudna indulni.
Hoffer Dávid érdeklődött, hogy a tanszék hogyan értékeli az újonnan bevezetett kétciklusú képzést.
Mályusz Levente elmondta, hogy nem látnak összhangot a BSc, MSc és osztatlan képzés között. A BSc
képzés tulajdonképpen egy sűrített osztatlan képzés, ami nem tud megfelelő tudást átadni, miközben a
szakirány választás előtt feltorlódnak a hallgatók. Emiatt nem jelentkeznek elegen az MSc képzésekre,
így azok nem tudnak elindulni.
Dávida Eszter érdeklődött, hogy a tanszék milyen kapcsolatot ápol a többi tanszékkel, melyre Mályusz
Levente elmondta, hogy semmilyen problémát nem lát ezzel kapcsolatban.

Dávida Eszter érdeklődött Mályusz Levente véleménye iránt a Komplex tervezés tantárggyal
kapcsolatban. Mályusz Levente elmondta, hogy a felvételi eljárás valamint az oktatási struktúra rendje
még kari szinten kialakulatlan, melynek megoldását, fejlesztését támogatja.
Dávida Eszter érdeklődött a tudományos dékánhelyettesi poszttal járó feladatokról. Mályusz Levente
elmondta, hogy néha jelentős mennyiségű munkát, projektet kell irányítania, amelyeket nem egyszerű
feladat összehangolnia saját oktatási tevékenységével.
Mályusz Levente ismertette a tanszéki honlap körül kialakult helyzetet, valamint a megoldási
javaslatait.
Hoffer Dávid elmondta véleményét az Alkotóhéttel kapcsolatban, és megkérdezte, hogy mi a
véleménye ezzel kapcsolatban. Mályusz Levente problémának látja, hogy ami kezdetben egy hasznos
ötletnek tűnt, egy lehetőség, ahol a hallgatók kiélhetik kreativitásukat, mára már csak egy plusz teher a
hallgatók számára.
Elnöki beszámoló
Dávida Eszter elmondta, hogy április 23-ána Dékáni Tanácson vett részt, ahol szó volt a karra
felvételiző hallgatók előző évekhez képest csökkenő számáról, valamint a következő Kari Tanács
napirendi pontjairól, amelyek között valószínűleg szerepelni fog a Szakirány választási szabályzat
módosítása, így a folyamat során esedékes képzések közötti átjárás korlátozása. Ezzel kapcsolatban
kérte Szabó Ádámot, hogy a következő Belső Oktatási Bizottságon mindenképpen legyen szó a
szabályzat módosításáról. Dávida Eszter ismertette a kar vezetőivel az Alkotóhéttel kapcsolatos
aggályait.
Dávida Eszter elmondta, hogy április 25-én 14:15 órai kezdettel ül össze a beérkezett docensi
pályázatokat bíráló bizottság, melyen Hegedűs Zoltán és Berecz Zsolt részvételét javasolja. Dávida
Eszter felterjesztette a delegálási listát szavazásra. Az előterjesztést a HK 14 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett elfogadta.
Berecz Zsolt elmondta, hogy április 25-én 17:00 órai kezdettel beszélgetést tart a HK irodában,
melynek témája a kétciklusú képzés és annak értékelése, résztvevői a szakmailag aktív hallgatók,
valamint HK tagok.
Dávida Eszter tájékoztatta a HK-t, hogy az Építész Szakkollégium részéről megkeresték egy
leltárproblémával kapcsolatban. Megkérte Palatin-Speier Juditot, hogy vegye fel velük a kapcsolatot

valamint Berecz Zsoltot, hogy az Építész Szakkolégium és hasonló tevékenységű öntevékeny körök
munkája mielőbb legyen összehangolva.
EHK beszámoló
Vermes Boldizsár elmondta, hogy a DIK által kezelt eszközök leltározását követően megkezdődhetnek
az esetleges leselejtezések.
Vermes Boldizsár tájékoztatta a HK-t, hogy az államháztartási törvény értelmében június 30-i
határidővel az állam megvonja az intézménytől a fel nem használt maradványait.
Vermes Boldizsár elmondta, hogy az EHK pályázatot írt ki az OHV honlap fejlesztésére.
Hoffer Dávid elmondta, hogy a megelőző EHK ülés vendége Andor György általános rektorhelyettes
volt, aki az egyetemi költségvetésről tájékoztatta az EHK tagjait. Ezzel kapcsolatban problémák
merülhetnek fel a kollégiumok költségvetésével kapcsolatban, melynek megoldásán az EHK-val
karöltve dolgoznak. A költségvetéssel kapcsolatban általánosan elmondható, hogy az állami
támogatások hiányában a jelenleg is folyó felújítások befejezését követően újak indítása nem várható.
Hoffer Dávid tájékoztatta a HK-t az intézményintegrációval kapcsolatban, melynek részeként a BMEhez csatolnák a BCE három karát. Ez valószínűleg jelentős terheket róna a Műegyetemre, ezért az
egyetemi vezetés lehetőség szerint elkerülné az integrációt.
Hoffer Dávid elmondta, hogy az EHK elfogadta a Hallgatói Külügyi Ösztöndíj pályázat kiírását.
Tájékoztatta továbbá a HK-t, hogy a Dékánhelyettesi Értekezleten téma volta következő féléves
tárgyfelvételi időszak kezdetének időpontja, melyre vonatkozó álláspontot ezúttal ismertetett.
Hoffer Dávid elmondta, hogy a magas hangszint miatt megvonták a Drönk működési engedélyét a
Vásárhelyi Napok első időszakában.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy csütörtökön 15:00 órai kezdettel Kari Oktatási Bizottsági ülés lesz, melyet
megelőzően szerdán 14:00-kor Belső Oktatási Bizottsági ülést tart.
Szabó Ádám elmondta, hogy a komplex tárgyak felvételét szabályozó dokumentummal kapcsolatban
személyesen megkeresi a tanszékeket.
Szabó Ádám elmondta, hogy az Épületszerkezettani Tanszék egy oktatója „megszavaztatta” egy
zárthelyi időpontjának módosítását, ezért az első évfolyamon mintatanterv szerint haladó hallgatóknak
az április 23-i héten három zárthelyijük lesz.

Berecz Zsolt tájékoztatta a HK-t az Erasmus pályázat állásával kapcsolatban.
Juttatási-térítési beszámoló
Kelemen Krisztina elmondta, hogy múlt héten Külső Szociális Bizottsági ülésen vett részt, melyen a
beérkezett rendkívüli szociális pályázatokat bírálták el. Az építész karról egy pályázat érkezett be,
melyet véleményeztek. Tájékoztatta a HK-t, hogy a KSZB ülésén szó volt továbbá a szociális
pályázatokat bíráló bizottság tagjainak vizsgáztatásáról.
Dávida Eszter elmondta, hogy Viola Krisztina nyári külföldi tartózkodása ellenére a következő
időszakban is szükség lesz a referensi poszt feladatainak ellátására, amelyhez jelenleg jelentkezőket
keres.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy a héten el kell készítenie a májusi kifizetési listát.
Gazdasági beszámoló
Palatin-Speier Judit elmondta, hogy előző héten elkészült az Építész Napok 2012 és X1,2 rendezvények
költségvetése.
Palatin-Speier Judit tájékoztatta az öntevékeny köröket a megfelelő költésekről valamint a BME
Printer szolgáltatásainak használati módjáról. Elmondta, hogy megérkeztek a Gödörbe az új hangfalak,
valamint az új sörpadok.
Kollégiumi beszámoló
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy múlt héten Vermes Boldizsárral felmérték az egyetemi
kerékpártámaszokat, majd elkészítették a tervet a Bercsényi 28-30 Kollégiumhoz. Elmondta, hogy a
Gödör szellőzőjének felújítása folyamatban van.
Hegedűs Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy a lift nem felelt meg a próbateszten, a javítás folyamatban
van.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a kollégiumi hirdetőfelületek terveit elküldték a KO-nak, a kivitelezés
folyamatban van.
Hegedűs Zoltán elmondta, hogy a bútorozási tervek készítése folyamatban van. Kelemen Krisztina
tájékoztatta a HK-t részletekről.
Hegedűs Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy a Bercsényi 28-30 Kollégium udvarán engedélyezett a
dohányzás, melyhez az odavezető lengőajtó lesz használható, kivéve a Gödör rendezvények esetén.

Hoffer Dávid elmondta, hogy felvette a kapcsolatot Sándor Ákossal a Gödör helyiségeinek felújításával
kapcsolatban. A terveket Sándor Ákos elküldte, április 24-én személyes megbeszélésre kerül sor.
Kelemen Krisztina elmondta, hogy április 22-én mentorgyűlésen vett részt. Továbbra is probléma, hogy
van olyan portás, aki a portásfülkében dohányzik. Hegedűs Zoltán elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos
problémákat össze kell gyűjteni, és továbbítani a KO felé.
Selmeczi Petra tájékoztatta a HK-t a Zöld Udvar projekttel kapcsolatban. Kiemelte, hogy a tájépítész
hallgatók hathatós segítségével zajlik a továbbhaladás.
Farkas Péter előterjesztette a 2012/13 őszi féléves kollégiumi pályázat kiírását. A kiírással
kapcsolatban a HK tagok ismertették fenntartásaikat. Farkas Péter elmondta, hogy az április 23-i héten
további egyeztetések fognak folyni a felvételi eljárással kapcsolatosan, melyhez pénteki határidővel
lehet javaslatokat tenni.
Öntevékenyköri beszámoló
Vajda Zoltán elmondta, hogy két héttel ezelőtt Öntevékeny Köri gyűlést tartott, ahol téma volt a
földszinti helyiségek bútorozása, az Építész Napok 2012, a nyári kari tábor és a Közösségi Ösztöndíj.
Vajda Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy Csáthy Barnabás megkereste a KondiKörrel kapcsolatban. A
KondiKör, DSK, BringaKör helyzetét tisztázó beszélgetésre a héten fog sor kerülni.
Vajda Zoltán tájékoztatta a HK-t, hogy a jövő héten Öntevékeny Köri gyűlést tart.
Közéleti beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy múlt héten a HSZI-ben járt, ahol Keresztes Péterrel és Németh Ádámmal
folytatott beszélgetést. A beszélgetés során több félreértés is tisztázódott a Gödör gazdaságával
kapcsolatban. Egyúttal ismertette a Gödör Klub gazdasági beszámoló táblázatát.
Dávida Eszter kérte, hogy a 2012-es Ballagás előzetes költségvetése mielőbb készüljön el.
Daku Dávid elmondta, hogy április 25-én szerdán 20:00 órai kezdettel lesz az első Senior-kör
megbeszélés.
Vajda Zoltán tájékoztatta a HK-t a múlt héten lezajlott Építész Napok 2012-es rendezvényről.
Kommunikációs beszámoló
Berecz Zsolt tájékoztatta a HK-t, hogy jövő hétre elkészíti a Kari Papír és Megfagyott Muzsikus
főszerkesztői posztjára kiírt pályázatokat.

Berecz Zsolt felterjesztette a Kari Papír áprilisi számának szerkesztőségi jutalmazását. Az
előterjesztést a HK 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Egyebek:
1. Takács Ákos elmondta, hogy múlt héten megbeszélést folytatott Eperjesi Ritával, a DSK
vezetőjével, a költhető keretekről.
2. Dávida Eszter elmondta, hogy a következő ülés előreláthatólag május 2-án, szerdán lesz.
3. Dióssy András elmondta, hogy a következő HK tábor május 25-27 között kerül megrendezésre
Velencén, amelyen a HK és GT tagok vesznek részt.

Budapest, 2012. április 23.
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41/2010

Delegálás a docensi pályázatokat bíráló
bizottságba (Berecz Zsolt, Hegedűs Zoltán)

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

42/2010

Kari Papír április havi szerkesztőségi jutalmazása

14 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

