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Az "Épszerk Műhely" Működési Rendje
Az "Épszerk Műhelyet" az Épületszerkezettani Tanszék 2018 elején hozta létre. Az Épszerk Műhely
helyileg az Épületszerkezettani Tanszék K.II.44. sz. helyisége, melyet az erre jogosult hallgatók
nyitvatartási időben az alábbi feltételek mellett használhatnak. Az Épszerk Műhely szellemi
értelemben egy közösség, melyet az épületszerkezettan iránt érdeklődő hallgatók és a Tanszék
oktatói közösen alkotnak.
Az Épszerk Műhely céljai:
- helyet, találkozási pontot ad az épületszerkezettan iránt érdeklődő hallgatóknak,
- a hallgatók épületszerkezeti tudásának elmélyítése, tanulmányainak segítése,
- a hallgatók bevonása a Tanszék által szervezett belső továbbképzésekbe és munkákba,
- a hallgatók és az oktatók közötti kapcsolat és kommunikáció javítása,
- a hallgatói észrevételek, kérések, javaslatok gyors célba juttatása,
- az épületszerkezettan népszerűsítése, a tanszék jóhírének erősítése.
Az Épszerk Műhelyben való részvétel önkéntes, a tagság mind a Tanszék, mind a hallgató részéről
bármikor, indoklás nélkül felmondható. A hallgatók részére a működési rend betartásán kívül
semmilyen más kötelezettséggel nem jár. Az Épszerk Műhely használata a hallgatók számára
ingyenes. Esetenként önköltséges, az egyetem területén kívüli programokra kerülhet sor, ezekhez a
Tanszék megpróbál támogatást szerezni, de az ezeken való részvétel ingyenességét nem tudja
garantálni. A Műhely programjain való részvétel erősen ajánlott, de nem kötelező.
Az Épszerk Műhely programjai: Az Épszerk Műhelyben külön engedély nélkül tartózkodhatnak a
Műhely tagjai, ott készíthetik egyetemi feladataikat, konzultálhatnak a Tanszék oktatóival, részt
vehetnek a Tanszék által szervezett programokon, előadásokon, képzéseken. A Tanszék
rendszeresen szervez a továbbképzéseket, vendégelőadókat hív meg. A Tanszék által szervezett
programokon kívül lehetőség van a Műhely tagjainak öntevékeny szervezésekre, előzetes bejelentés,
és a Tanszék engedélye mellett. A Tanszék a nyitvatartási időben felügyeletet, időszakonként
konzultációkat, oktatói vagy külsős óraadói, demonstrátori jelenlétet biztosít. Az események céljára,
hirdetésére, népszerűsítésére a Tanszék a saját honlapján aloldalt biztosít. A Műhely programjain
való részvétel tanulmányi kredittel történő elismerése is lehetséges (lásd: BMEEPES0620 tantárgy).
Eszközök: A Tanszék a teremben rajzasztalokat, konzultációs asztalokat, katalógustárat és
építőanyag-minta gyűjteményeket helyez el. Anyagi lehetőségeihez mérten monitorokat biztosít,
melyet a hallgatók helyben használhatnak. A műhely tagjai a saját mobil eszközeiken (laptop)
dolgozhatnak, használhatják a katalógus- és építőanyag-tárat. A Tanszék a saját hálózatán
nagysebességű Wifi hozzáférési pontot hoz létre a tagok számára.
Az Épszerk Műhely tagjai: A Műhely hallgatói tagjainak létszáma félévenként 20 fő. Taggá válni
pályázat nyomán lehet. A tanszéki demonstrátorok automatikusan tagjai az Épszerk Műhelynek is. A
Tanszék felhívására az érdeklődő hallgatók írásban jelzik szándékukat. Az oktatók is javaslatot
tehetnek a hallgatók személyére. A jelentkezett hallgatókat a Tanszék erre összehívott tanácsa
előzetesen szűri, előválogatja. A szűrés alapja a hallgató általános tanulmányi előmenetele (nem
feltétlenül az épszerk eredmények), hozzáállása, motiváltsága (amennyiben megítélhető). A tagok
legfeljebb fele tanszéki döntés alapján, legalább fele sorsolás útján kerül kiválasztásra az alábbi
maximált létszámkereten belül. A tagság adott tanulmányi félévre szól (a tavaszi félvében a nyári
időszakot is beleértve). A pályázat kiírása jellemzően a regisztrációs héten történik.
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Létszámarányok:
- 5 fő demonstrátor
- 5 fő oktatói ajánlás alapján
- 10 fő hallgatói pályázat alapján.
Az oktatói ajánlás alapján kiválasztott hallgatókat a tanszék megkérdezi, hogy elfogadja-e a tagságot.
amennyiben az első két keretszám nem töltődik fel, akkor a maximális létszám a harmadik
csoportból kerül feltöltésre. A pályázat minden tanulmányi félévben meghirdetésre kerül, a tagságot
minden pályázatkor meg kell újítani. Az adott félévben tagok legfeljebb fele vehető fel a következő
félévre is, így a tagság legalább fele félévenként cserélődik.
A tagsági kártya: A tagok sorszámozott belépési kártyát kapnak, melybe a Tanszék a hallgató nevét
belegravírozza. A belépő kártyák átadására ünnepélyes körülmények között kerül sor. A kártyákat
minden félév végén vissza kell szolgáltatni, de a hallgató neve és tagságának évszáma rajta marad. A
belépési kártyákat, a korábbi tagokat és a tagság évét a Tanszék nyilvántartja. A tagsági kártya
elvesztésével a tagság megszűnik, a megüresedett helyre új pályázatot kell kiírni.
A Műhely nyitvatartása: jellemzően munkanapokon 8-20 óra között, de csak azokban az
időszakokban, amikor a Tanszék felügyeletet tud hozzá biztosítani. A felügyelő alapesetben nem a
Műhelyben, hanem a Tanszék egyéb helyiségeiben tartózkodik, de hívásra folyamatosan elérhető a
tagok számára. Amennyiben egy tag sem tartózkodik a teremben, akkor azt zárni kell. A felügyelő
személyéről, elérhetőségéről elektronikus naptárból lehet tájékozódni. Amennyiben a Tanszék egy
időszakban nem tud felügyelőt biztosítani, akkor a Műhelyet el kell hagyni, a termet be kell zárni.
A műhely tagjain kívül mások csak eseti tanszékvezetői engedéllyel, oktatói vagy mentor felügyelet
mellett, konkrét céllal tartózkodhatnak (pl. gyakorlatvezető által szervezett építanyag-megtekintés).
Magatartás az Épszerk Műhelyben: Az alapvető viselkedési normák betartása, a műszaki
értelmiséghez méltó viselkedés. Elvárás, hogy a tagok segítsék a Műhely céljait, a Tanszék és az
épületszerkezettan jó hírét vinni, a műhely és az ott elért eredmények népszerűsítése. Védeni kell a
Tanszék anyagi javait, értékeit, a terem és berendezés, felszerelés épségét. Súlyos vétségnek minősül
a terem őrizetlenül hagyása. Minden olyan eseményt, jelenséget, ami veszélyezteti a Tanszék anyagivagyoni biztonságát, érdekeit, azonnal jelezni kell a megadott számokon.
Felelősség: A belépési engedélyt a tagoknak maguknál kell tartani, annak elvesztését azonnal be kell
jelenteni. A teremben nemcsak épszerkkel lehet foglalkozni, de javasoljuk az ilyen irányú
lehetőségek kihasználást. Az asztalokat érkezési sorrendben lehet igénybe venni. A tagok egymás
között kidolgozhatnak asztalfoglalási rendszert.
A Tanszék elhárít mindennemű felelősséget, mely a Műhelybe a hallgatók által bevitt anyagi javakkal,
a Műhely tagságából vagy az ott végzett tevékenységgel kapcsolatosan keletkezne.
A Műhely céljaihoz alapvetően hozzátartozik az önkéntesség, öntevékenységség. Ajánlott a Tanszék
szakmai életébe való aktív bekapcsolódás (TDK, tanszéki munkákban való részvétel, stb.)
A tagság elfogadásával egyidejűleg a hallgató nyilatkozik a működési rend elfogadásáról,
betartásáról. Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkori tanszékvezető döntése az irányadó.
Jelen működési rend félévente felülvizsgálatra kerül.
Érvényes: a 2018/2019 tanév tavaszi félévében.
dr. Dobszay Gergely
tanszékvezető
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