Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2016. február 1-én (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete: 17:00
Az ülés vége: 20:00

Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Boda Mariann, Czégényi Ákos, Gődér Vivien, Hadarics Réka, Kiss Ferenc,
Kovács Klementina, Lányi Csaba, Nagy Renáta, Szanyi Dóra, Szücs Krisztián Bulcsu, TengeriDemkó Mátyás László, Tóth Rebeka, Vígh István
Kimentését kérte: R. Nagy Tibor, Cseh Norbert
Késett: Nagy Renáta, Vígh István
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég: Póttag: -

1. Kovács Klementina beszámolója:
1.1. Kovács Klementina megnyitotta az ülést és kérte, hogy az aktív mandátummal rendelkező
Kari Hallgatói Tanács tagok kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói
jogviszonnyal. Kovács Klementina megállapította, hogy a jelenlévők mindegyike
rendelkezik mandátummal.
1.2. Kovács Klementina tájékoztatta a testületet, hogy a héten volt bent a VIT tanszéken
Hadarics Rékával és kérte a tantárgykövetelmények mihamarabbi elküldését.
1.3. Kovács Klementina elmondta, hogy egyeztetett Dr. Dunai László dékán úrral a
jegyzetpályázattal kapcsolatban, illetve jelezte hogy a tanszékek még nem küldték a
tantárgykövetelményeket.
1.4. Kovács Klementina elmondta, hogy a K370-es terem ügyrendjét elkészítette. Joó Attila
détánhelyettes úr véleményezése alapján átjavította azt.
1.5. Kovács Klementina elmondta, hogy Nagy Renáta kedden tartott egy KKB-t a körök
vezetőinek, ahol informálta őket a változásokról. Nagy Renáta megkérte a profitos körök
körvezetőit, hogy küldjék el a féléves nyitások listáját. Kovács Klementina a KKB-n
elmondta, hogy Kulthét csütörtökén sem a Palibácsi, sem a Drönk nem nyithat ki, mert
Together lesz. A Kulthét főszervezője Gődér Vivien tájékoztatta a körvezetőket a Kulthétről.
1.6. Kovács Klementina elmondta, hogy a Karima újság formai változásokon fog átesni. A
Karima külön gólyáknak készített Gólyaszámának a darabszáma 300db-ra lett csökkentve.
1.7. Kovács Klementina elmondta, hogy szerdán részt vett a Gólyahajós megbeszélésen, amit az
eddigiektől eltérően négy kar (GPK, TTK, VBK, ÉMK) szervez együtt.
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1.8. Kovács Klementina elmondta, hogy részt vett a Rendezvényszervező Bizottság gyűlésén.
Kovács Klementina elmondta, hogy kapott két szerződést Hajdu Fannitól, amiket le kellett
adnia Rácz Tamásnak.
1.9. Kovács Klementina elmondta, hogy beszélt négy tanszék vezetőjével a jegyzetpályázattal
kapcsolatban. A tanszékvezetőknek a jegyzetpályázattal kapcsolatban negatív tapasztalataik
vannak, szeretnék bővíteni a pályázat feltételeit.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Gődér Vivien beszámolója:
2.1. Gődér Vivien beszámolt a január 28-ai EHK ülésen elhangzottakról. Daku Dávid részt vett a
Szenátusi ülésen és a Vezetői értekezleten. Daku Dávid elmondta, hogy a Vezetői értekezlet
főbb témái a Mérnökbál szervezése, a keresztféléves felvételi jelentkezés, valamint az
Educatio kiállítás voltak.
2.2. Gődér Vivien elmondta, hogy Daku Dávid egyeztetett Barta-Eke Gyula Kancellár Úrral a
kollégiumi internet szolgáltatás és a kollégiumi kondicionáló termek üzemeltetése kapcsán.
2.3. Gődér Vivien elmondta, hogy Nagy Edit előterjesztette az Egyetemi BME ösztöndíj
pályázat kiírását, Traxler Balázs előterjesztette a Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú
mellékletét és a Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat kiírását, Nagy Renáta előterjesztette
a kollégiumi pótmentori pályázat kiírását, amelyeket az EHK egyhangúan támogatott.
2.4. Krisztián Dávid elmondta, hogy a vizsgakurzusok kiírása kapcsán vita alakult ki az oktatási
dékánhelyettesek között.
2.5. Gődér Vivien elmondta, hogy Nagy Renáta beszámolt a kollégiumi területen történtekről.
Nagy Renáta elmondta, hogy a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer
hibáinak javítása folyamatos. Nagy Renáta előterjesztette az Egységes Kollégiumi Felvételi
Rend módosítását, amit az EHK elfogadott.
2.6. Traxler Balázs elmondta, hogy a szociális ösztöndíj pályázatot bírálók vizsgája zajlik.
2.7. Gődér Vivien elmondta, hogy gazdasági téren el kell kezdeni tervezni a saját
költségvetéseket. Gődér Vivien tájékoztatta a KHT tagokat, hogy a héten van az Erasmus
pályázatok leadásának határideje.

3. Gazdasági Bizottság (GB): Tengeri-Demkó Mátyás László beszámolója:
3.1. Tengeri-Demkó Mátyás László elmondta, hogy a féléves programtervet elkészítette,
valamint továbbította a MŰHASZ illetékes képviselőjének.
3.2. Tengeri-Demkó Mátyás László elmondta, hogy Kudor Dani Tibor megkereste a Vásárhelyi
Napok költségvetésével kapcsolatban.
3.3. Tengeri-Demkó Mátyás László elmondta, hogy az előző éves gazdasági beszámolók alapján
elküldte a Karima főszerkesztőjének a korábbi megjelenések költségeit.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Hadarics Réka beszámolója:
4.1. Hadarics Réka elmondta, hogy Czégényi Ákos részt vett a Külső Kollégiumi Bizottság
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ülésén, ahol megbeszélték a férőhelyek kollégiumok közötti szétosztását. A Nagytétényi
Kollégiumi férőhelyeinket sikerült elcserélni.
4.2. Hadarics Réka elmondta, hogy szombat és vasárnap megtörtént a kollégiumi férőhelyek
kiosztása, a rosszul kitöltött űrlapok miatt kellett vasárnap folytatni.
4.3. Hadarics Réka elmondta, hogy a szobajelentkezés a mai nap lejár, így a holnapi napon már a
szobaosztást készítik el.

5. Oktatási Bizottság (OB): Kiss Ferenc beszámolója:
5.1. Kiss Ferenc elmondta, hogy a tantárgykövetelmények lassan beérkeznek, így megtörtént az
elsőkörös ellenőrzése, de a héten meg kell csinálni a másodikkörös ellenőrzést is, ezért
szerdán BOB lesz.
5.2. Kiss Ferenc megkérte a BOB tagjait, hogy a ZH naptárat töltsék ki.
5.3. Kiss Ferenc tájékoztatta a képviseletet, hogy a megkezdődött a tárgyfelvételi időszak. A
hallgatóktól rengeteg megkeresés érzett kurzusbővítés miatt a tanszéki összekötők felé, de
sajnos sok hallgató közvetlenül a tanszéknek írt, a kihelyezett hírek ellenére is.
Nagy Renáta megérkezett.

6. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Hadarics Réka beszámolója:
6.1. Hadarics Réka elmondta, hogy rész vettek Kovács Klementinával az RB gyűlésén.
6.2. Hadarics Réka elmondta, hogy egyeztetett Rácz Tamással a MIE-s szerződésekkel
kapcsolatban.

7. Szociális felelős –Boda Mariann beszámolója
7.1. Boda Mariann tájékoztatta a KHT Tagjait, hogy lesznek még a héten bírálói
vizsgaidőpontok. A sikeres vizsga érdekében Boda Mariann tart a holnapi délutánon
felkészítést.
7.2. Boda Mariann elmondta, hogy hamarosan elkezdődik a szóbeli bírálás, melyre majd a
hallgatók az ESZR rendszeren keresztül tudnak időpontra jelentkezni.
7.3. Boda Mariann elmondta, hogy fog készíteni egy táblázatot a szóbeli bírálási időszak
beosztására, amelyet a sikeres bírálói vizsgát tett bírálóknak kell kitölteni.

8. Pályázati Bizottság (PB): Tóth Rebeka beszámolója:
8.1. Tóth Rebeka még nem vette fel a kapcsolatot Dr. Krámer Tamással, a tudományos
dékánhelyettessel, de a héten ez meg fog történni.
8.2. Kovács Klementina tájékoztatta Tóth Rebekát, hogy a következő pályázat leadási határidő
a jövő héten lesz.

9. Juttatás-és térítés: Gődér Vivien beszámolója:
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9.1. Gődér Vivien elmondta, hogy elkezdte a tanulmányi ösztöndíjosztás előkészületeit.

10. Egyéb:
10.1. Nagy Renáta megkérte Tóth Rebekát, hogy az irodavezetői feladatait lássa el és szervezze
meg az iroda rendben tartásának részleteit.
10.2. Kovács Klementina megkérte a KHT tagjait, hogy a beszámolóikat az előre kiküldött
sablon szerint készítsék el, így jelentős plusz munkától kímélik meg az elnökséget. A
beszámolók leadási határideje február 10.
Vígh István megérkezett.
10.3. Gődér Vivien elmondta, hogy a Kulthét szerevezésével kapcsolatban felvette a kapcsolatot
Jónás Mátéval. Gődér Vivien elmondta, hogy felvette továbbá a kapcsolatot a körökkel és a
klubokkal.
10.4. Nagy Renáta megkérte a PR csapatot, hogy a kirakott hírek ismertetője figyelemfelhívó
legyen.

11. Mellékletek:

Budapest, 2016.02.01.
Következő ülés: 2016. február 8.

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Hadarics Réka

Kovács Klementina

Jegyzőkönyvvezető

KHT elnök
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