Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. június 9.-én (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete: 19:00

Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Aipli Sándor Márk, Batka Roland, Gál Ádám, Jóvér Vivien, Madarász Márk, Mészáros
Judit, Nagy Renáta, Pataki Tímea, Pinczei Emese, Rácz Péter, Réger Bálint, Sárik Veronika, Tóth Rebeka
Kimentését kérte: Bíbok Attila, Nyilas Mihály
Késett: Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég: Dolák Ádám, Oláh Renáta, Beda András
Póttag: -

1. Réger Bálint beszámolója:
1.1. Réger Bálint elmondta, hogy jövő hét szerdán Ünnepi Kari Tanács ülés lesz, amelyen sor kerül a Rektori
Dicséret átadására, a József Nádor Emlékérem adományozására, a ,,Decan Emeritus” címek átadására,
valamint az új vezetői megbízás, docensi kinevezések átadására, a Címzetes egyetemi tanári és docensi
címek átadására és a Mesteroktatói cím adományozására.
1.2. Szerdán délután 3 órakor, ünnepélyes terem-névadásra és emléktábla-leleplezésére kerül sor a K épületben,
Bogárdi János akadémikus, műegyetemi professzor emlékére.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta beszámolója:
2.1. Nagy Renáta beszámolt arról, hogy egy csütörtöki EHK ülésen nem tudtak részt venni.
2.2. Engert Attila elmondta, hogy a jövőben egy Tehetség Tanács alakul majd.
2.3. Jóvér Vivien lett az EHK kommunikációs felelőse.
2.4. A Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium átcsoportosítási kérelmet nyújtott be, melyet az EHK nem
fogadott el, a gazdasági beszámoló visszaküldésre került.
2.5. Pénteken sor kerül a KOB ülésére.
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2.6. Farkas László elmondta, hogy a nyári kollégiumra való jelentkezés zajlik. Emellett, a kollégiumi bejárás
befejeződött, a felújítási listákat a karoktól bekérték.
2.7. Somogyi József beszámolt arról, hogy a szociális pályázatok dokumentációja és az igazoláslista
összeállítása folyik.
2.8. Az új szociális oldal július 18.-ra készül el.
2.9. Jóvér Vivien elmondta, hogy a balatonlellei BME Ifjúsági Tábor áradás okozta kárait sikeresen elhárították.

3. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
3.1. Madarász Márk beszámolt arról, hogy egyeztetett Kovács Tamással, a gólyatábor gazdasági vezetőjével,
és sikerült összeállítaniuk egy előzetes költségvetést.
3.2. Az idei Vásárhelyi Napok költségvetésének elkészülése két héten belül várható.
3.3. A pénztermelő körök költségvetései időben várhatóak.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Nagy Renáta beszámolója:
4.1. Nagy Renáta elmondta, hogy a nyári kollégiumi jelentkezés visszaigazoló e-mailje a neptun-rendszerben 2
éve beállított e-mail címre is kimehet.
4.2. Nagy Renáta tájékoztatást adott arról, hogy az ülés vendége lesz Beda András, aki kollégiumi mentornak
jelentkezett, külföldi út miatt azonban nem tudna részt venni a soron következő KHT ülésen.
4.3. A nyári kollégiumi jelentkezés június 13.-án éjfélig tart. A kollégiumi szobabeosztásra vasárnap 18:00kor
kerül majd sor a KHT irodában.
4.4. Nagy Renáta megkérte a KHT tagjait a kollégiumi elégedettségről szóló kérdőív népszerűsítésére.

5. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emese beszámolója:
5.1. Pinczei Emese beszámolt arról, hogy megszülettek a Talajmechanika pótpótpót zárthelyi eredményei,
azonban csak 3 hallgatónak sikerült aláírást szereznie a lehetőséggel.
5.2. Pénteken KOB ülés lesz, melynek egyik napirendi témája az építész és építős TVSZ módosítási javaslatok
megvitatása lesz.
5.3. Pinczei Emese és Pataki Tímea oktatási hallgatói fórumokon vettek részt, és beszámoltak tapasztalataikról.
A hallgatói fórumokon válogatott Msc-s és Bsc-s hallgatókkal, doktoranduszokkal beszélték át a
mintatanterv tantárgyait az oktatók. Madarász Márk jelezte, hogy a tanszékek diploma-leadási határideje
nem volt egységes.
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5.4. Pinczei Emese elmondta, hogy megkereste a doktoranduszok képviselőjét, Bögöly Gyulát, hogy segítsen a
diplomavédés főpróba szervezésében és kérje fel a doktoranduszokat a részvételre.

6. Szociális felelős – Sárik Veronika beszámolója:
6.1. Sárik Veronika nem tudott részt venni a KSZB ülésén, őt Nagy Renáta helyettesítette.
6.2. Nagy Renáta elmondta, hogy Somogyi József felosztotta az igazoláslista részeinek átdolgozását a KSZB
tagjai között, a gyorsabb munka érdekében. Emellett értelmezési kisokos, bírálói felhasználói kézikönyv és
többfajta, egyszerű és kibővített igazoláslista készül majd.
6.3. A KSZB ülésének időpontja kedd 17:00-ra változott.

7. Pályázati Bizottság (PB) : Pataki Tímea beszámolója:
7.1. Pataki Tímea beszámolt arról, hogy a múlt heti KPB ülésen az EHK hétvége előadását hallgatták meg újra.
7.2. A nyári EHK tábor előtt 2 alkalommal, a következő és a rá két hétre követő hétfőn, lehetősége lesz minden
karnak a saját kari pályázatainak előadására, és a pályázatok összevetésére.

8. Egyebek:
8.1. Réger Bálint kérte a KHT tagjait, hogy beszámolóikat word formátumban küldjék el.
8.2. A KHK-s vacsora menetrendje átbeszélésre került.
8.3. A Kari Tábor szervezése megkezdődött.
8.4. Nagy Renáta elmondta, hogy a Képítő fotókör beszámolója is megérkezett.
8.5. Június 24.-én KHT csapatépítésre kerül majd sor.
8.6. TÜR, OHV RU és Nyelvi RU előadást tartott Pinczei Emese, majd a KHT tagjai egy gyors zárthelyit írtak
a szabályzatokból.

9. Dolák Ádám bemutatkozása - a fotókör új vezetője
Dolák Ádám elmondta, hogy már régóta tagja a fotókörnek, lelkesedéssel vette át a kör vezetői posztját.
Terveiben többek között szerepel a kör papírmunkáinak rendezése. Még másfél évig biztosan szeretné folytatni
munkáját.
Dolák Ádám távozott.

10. Oláh Renáta bemutatkozása – a szakmai hét főszervezői pályázatának jelöltje
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Oláh Renáta elmesélte, hogy a tavalyi szakmai héten, főszervező helyettesként sok felmerülő problémát
megoldott. Újításként szeretné minimalizálni az előadások mennyiségét. Több versenyt és szakmai kirándulást
szeretne szervezni.
Madarász Márk kérdésére válaszolva elmondta, hogy ugyanúgy lenne egy szakkollégiumos és RBs főszervező
helyettes. Továbbá szeretné, ha a médiakörök vezetőinek több lehetősége lenne a hét programjának
átbeszélésében; egy órarend szerű programvázlat ötletét vetette fel a gördülékenyebb lebonyolítás érdekében.
Réger Bálint kérdésére válaszolva Oláh Renáta elmondta, hogy nem látja akadályát a hídépítő verseny külföldi
és más hazai egyetemek közötti meghirdetésére. Azonban hozzátette, hogy ennek a szervezését időben el kell
majd kezdeni, hiszen fel kell mérni, hogy van-e rá igény és hány résztvevőt vonzana.
A KHT egyhangúlag, 13-0-0 arányban támogatta Oláh Renáta pályázatát a Szakmai7 főszervezői pályázatára.
Oláh Renáta távozott.

11. Beda András bemutatkozása– kollégiumi-mentor pályázat jelöltje
Beda András elmondta, hogy jelenleg hatodéves hallgatója az egyetemnek. Egy félévig gtks, két féléve pedig
építős kollégiumi mentor. Fő feladatai közé tartoztak a profitos körök.
Nagy Renáta kérdésére válaszolva elmondta, hogy úgy is vállalná a kollégiumi mentorságot, ha a kétágyas szoba
mellé nem járna a plusz egy hely. Vezetőmentori pályázatát pedig azért nem adta le, mert nyáron nem lesz
elérhető.
Beda András elmesélte, hogy a múlt félévben nem volt különösebb probléma a kollégiumban és kevesebb volt a
fegyelmi és büntetőpont osztás is. A portások közötti konfliktus pedig már nem akkora.
Nagy Renáta következő kérdése a portások filmnézésének negatív hatásaira vonatkozott. Beda András szerint
ez nem fordult elő, csupán az éjszakai műszakok idején, ami szerinte nem jelenthet problémát.
Beda András elmondta, hogy 1 évig még mindenképpen folytatni szeretné munkáját, de az Msc még kérdéses
számára. Továbbá megkérdezte, hogy milyen okból lett lecsökkentve a pályázáshoz szükséges kreditek száma.
Nagy Renáta elmondta, hogy a korábbi követelményeket az ötéves képzés idején állapították meg, ami mostanra
már elavult, így az EHK részéről kérés érkezett az új követelmények állítására.
Beda András távozott.

12. Mellékletek:
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Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.06.09
Következő ülés: 2014. június 16.

…………………………….

…………………………….

Mészáros Judit

Réger Bálint

Jegyzőkönyvvezető

KHT elnök
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