Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. november 10.-én (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete:19:00

Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok:Aipli Sándor Márk, Batka Roland, Bíbok Attila, Gál Ádám, Jóvér Vivien,Madarász Márk,
Mészáros Judit,Nagy Renáta, Papp Brigitta, Pataki Tímea,Pászti Renátó, Pinczei Emese, Réger Bálint,Sárik
Veronika, Tóth Rebeka
Kimentését kérte:
Késett:Pinczei Emese
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég:Polyák Szabolcs
Póttag:Polyák Szabolcs megérkezett.

0. Polyák Szabolcs –a Vásárhelyi Klub új körvezetőjének bemutatkozása
0.1. Polyák Szabolcs elmondta, hogy Karunk negyedéves hallgatója. 2012 szeptemberében lett a Klub
próbása, majd 1 év múlva körtag. Meglátása szerint a kör szervezett, jól működik. Nem változtatna
semmin, szeretné a többi körrel fenntartott jó viszonyt megtartani. Előreláthatólag 1 évig tervez körvezető
lenni.
Pinczei Emese megérkezett.
Polyák Szabolcs távozott.

1. Sárik Veronika beszámolója:
1.1. Sárik Veronikaelmondta, hogy hivatalosan is bemutatkozott a Dékán Úrnak, mint a KHT új elnöke.
Beszéltek többek között a megrendezésre kerülő fórumról is, melyen a Dékán Úr nem szeretne részt venni,
nehogy feszélyezze a hallgatókat. A jutalmazásokról szóló fórumon végül Daku Dávid, az EHK elnöke
lesz a moderátor, az esemény pedig az Oltay teremben kerül megrendezésre november 17-én.
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1.2. Sárik Veronika jelezte, hogy az OHV kiértékelése elkészült, amit Réger Bálint továbbított is az
illetékeseknek. Valamint megköszönte a segítséget Nagy Renátának, Pataki Tímeának, Batka
Rolandnak és Réger Bálintnak.
1.3. Réger Bálint kérte, hogy a fórummal kapcsolatos kiküldött kérdésekre lehetőség szerint mindenki
válaszoljon, a határidő csütörtök éjfél. A következő ülés időpontja vasárnap 17:00.
1.4. Sárik Veronika elmondta, hogy a Nyílt Napi reklámajándékokat megrendelték, az 500 db sisak alakú
stresszlabdát, melyek finanszírozását a Dékáni Hivatal átvállalta.
1.5. Sárik Veronika vasárnap részt vett a Mentorgárda gyűlésén; bemutatkozott. Sok témát érintettek, Sárik
Veronika úgy vette észre, hogy az információk korábban elcsúsztak a kommunikálás során, ebből
alakultak ki félreértések. Ezért, kérte Madarász Márkot, hogy tájékoztassa a Mentorgárda gazdaságisát a
költségvetésekről. Jóvér Vivien jelezte, hogy ezen a megbeszélésen ő is szeretne részt venni. Az MSc-s
gólyák ügyében végül abban állapodtak meg, hogy idén nem kapnak ingyenes meghívást a Gólyabálra,
viszont felmérik, hogy mennyire lenne erre igény, több főt vonzana-e be a rendezvény. Nagy Renáta
ezzel kapcsolatban jelezte, hogy az EHK-s meghívókon nem szerepelt a plusz egy fő ingyenes belépése.
Sárik Veronika továbbá azt is elmondta, hogy szó esett a mentorok képzéséről szociális és oktatási
szabályzatokból. Ezzel kapcsolatosan pozitív visszajelzést kapott.
1.6. Sárik Veronika a Rendezvényszervező Bizottságnál is járt, ott pedig a jutalmazások nyilvánosságáról
esett szó. Az RB tagjai azt javasolták, hogy kikerülhetne a havi átlag, valamint a legtöbb és a legkevesebb
összeg, tartalmazva a 10%-ot, név nélkül. A javaslatot a KHT megvitatta, majd három megoldás született,
az RB eddigi javaslata, Batka Roland javaslata, miszerint személyekre lebontva szerepeljenek az
összegek, csak név nélkül, valamint az a javaslat, hogy névvel együtt szerepeljenek a jutalmazások.Sárik
Veronika kérte Jóvér Vivient, hogy egyeztessen az RB-sekkel.
1.7. Bíbok Attila elmondta, hogy Sárik Veronikával együtt voltak a GTT tanszéken, ahol az oktatók
megosztották velük aggályaikat a tanszékösszevonás gazdasági és operatív kérdéseivel kapcsolatban. A
KHT-ban felmerült egy kérdés a szervezeti átalakítás gazdasági hátterével kapcsolatosan, de hallgatókat
érintő negatívumot nem talált.
1.8. A Kari Tanács következő ülése szerdán lesz.
1.9. Sárik Veronika kérte a bizottságvezetőket, hogy a Karimába kerülő anyagot küldjék el neki szombat
délig.
1.10.
Sárik Veronika jelölte Réger Bálintot, Pinczei Emese jelölte Jóvér Vivient, Nagy Renáta pedig
jelölte Mészáros Juditot a Karima felelős posztra. Réger Bálint és Jóvér Vivien elfogadták a jelölést,
Mészáros Judit pedig visszautasította.
Réger Bálint és Jóvér Vivien távozott.
1.11.

A KHT megvitatta a jelölteket.
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Réger Bálint és Jóvér Vivien megérkezett.
1.12.
A listás szavazás során Réger Bálint12,Jóvér Vivien pedig 11 igen szavazatot kapott. A KHT a
Karima felelős posztra tehát Réger Bálintot támogatta 12 igen szavazattal.Réger Bálint felkérte Jóvér
Vivient olvasó segítőnek.
1.13.

Sárik Veronika jelölte Pataki Tímeát az alelnöki posztra. A jelölést Pataki Tímea elfogadta.

Pataki Tímea távozott.
1.14.

A KHT megvitatta a jelölést.

Pataki Tímea megérkezett.
1.15.
Pataki Tímeát a KHT alelnöki posztjának betöltésére, a KHT 15-0-0 arányban egyhangúlag
támogatta.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta beszámolója:
2.1. Az EHK vendége volt Engert Attila, aki elmondta, hogy részt vett az Esélyegyenlőségi Bizottsági ülésen.
2.2. A K épületben felújítások zajlanak majd.
2.3. Daku Dávid elmondta, hogy a vezetői értekezleten szó esett a 65 évközben átsorolt hallgatóról. Ezen
hallgatók erre a félévre szóló államilag támogatott helyzetét a Kari Dékánok méltányolhatják.
2.4. A BME kancellárja, Barta-Eke Gyula hétfőn járt bent az egyetemen. Elmondta, hogy feladatkörét az
operatív ügyekben és a stratégiai végrehajtásokban látja.
2.5. Felmerült, hogy a 2015/2016-os tanév kezdete február 8-ra legyen csúsztatva.
2.6. A balatonlellei táborigénylést most csütörtökig lehet elküldeni az EHK részére.
2.7. Rácz Tamás elkészítette a FIR2 rendszerbe küldött adatszolgáltatást.
2.8. Szipka Károly elmondta, hogy 3 csoport alakult ki az átsorolt hallgatók között. Ezek közöl az első
csoport ügyvédekhez fordult, azonban a csoportos kereset megírása 250 000,- Ft-ba kerülne, így a
hallgatók egyéni keresetekkel indulnak majd.
2.9. Somogyi József elmondta, hogy a rendszeres szociális ösztöndíjpályázatok fellebbezési időszaka véget
ért, az korrekciókra szánt 6 és fél milliós keretből, 4 és fél milliót kellett felhasználniuk.
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2.10.
Nagy Renáta kérte a KHT-t, hogy a szociális rendszerrel kapcsolatos kérdőívet népszerűsítsék.
Emellett jelezte, hogy az ESZR honlap új külsőt kap majd, az ötleteket a szerdai KSZB-n vitatják majd
meg.
2.11.

Rynkiewicz Ádám elmondta, hogy elégedett a kari gazdasági felelősök munkájával.

2.12.

Molnár László elmondta, hogy a József Nádor díjátadó ünnepség szervezése zajlik.

2.13.
Nagy Renáta elmondta, hogy összesen 26 üres kollégiumi hely maradta BME-s kollégiumokban, a
kollégiumokkal kapcsolatos kérdőívet pedig a héten fogja kiértékelni. Csütörtökön sor került egy KKB
ülésre.
2.14.

Nagy Renáta megköszönte a HÖOK Vezetőképzőn résztvevőknek a jelenlétet.

2.15.
A HÖOK vezetőképzőn szó esett arról, hogy a kollégiumra és a juttatásokra vonatkozó
kormányrendeletek átdolgozására a HÖOK javaslatot szeretne tenni és ennek kidolgozásába szeretné
bevonni az egyetemeket.

3. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
3.1. Madarász Márk beszámolt arról, hogy egyeztetett Orbán Balázzsal és Cseh Attilával. A Műegyetemi
Ajándékboltból tehát megoldható az OHV kitöltők között kisorsolt ajándékok megvásárlása. Réger Bálint
és Sárik Veronika kérte Madarász Márkot, hogy még ne vásároljon meg semmit.
3.2. Madarász Márk elmondta, hogy a VPK Szilveszter megbeszélései a héten kezdődnek.
3.3. A kollégiumi bulikon a biztonsági őrök száma 6 fő maradt.
3.4. Madarász Márk elmondta, hogy a telefonszámlával kapcsolatosan nem történt előrelépés, így Nagy
Renáta vállalta, hogy utánakérdez.
3.5. Madarász Márk beszélt Rácz Tamással és Molnár Lászlóval a keretszerződésekről, a támogatói céglista
bővítésekről.Megtudta, hogy aDIK-eskeretszerződések nem hatnak vissza, azonban a MISZ-es
kizárólagosságokat csak Orbán Balázstól tudja megkérdezni.
3.6. Madarász Márk előterjesztette az RB év végi vacsorájáról szóló kérvényét. A KHT a kérvényt 14-0-1
arányban elfogadta.
3.7. Madarász Márk előterjesztette a Drönk kérvényét a Drönkátadásról. A KHT14-0-1 arányban elfogadta a
kérvényt.
3.8. Madarász Márk előterjesztette a Drönk kérvényét, arról szólóan, hogy a Drönkátadás külön elszámolás
alá tartozzon. A KHT a kérvényt 15-0-0 arányban elfogadta.
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3.9. Madarász Márk előterjesztette a Drönk kérvényét egy vacsoráról, azonban a KHT a kérvényt a korábbi
kérvényük értelmében nem tárgyalta. A kérvénynek Madarász Márk fog utánajárni.
3.10.
Madarász Márk előterjesztette a KVZoo kérvényét, az új tagok pólóiról. A kérvényt a KHT 14-01 arányban elfogadta.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Papp Brigitta beszámolója:
4.1. Papp Brigittarészt vett a múlt heti KKB-n, a karnak nincsenek fel nem töltött kollégiumi helyei.
4.2. Nagy Renáta elmondta, hogy a Köri Állófogadás szerveződik, a tollak megjöttek, az ételrendelést pedig
Tóth Rebeka fogja összesíteni.
4.3. Nagy Renáta beszámolt arról, hogy sikerült promocionálisTelenorfeltöltőkártyákat szereznie, melyeket a
KO engedélyével ki lehet osztani a hallgatók között.

5. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emesebeszámolója:
5.1. Pinczei Emese elmondta, hogy a múlt heti KOB-on Pataki Tímea vett részt.
5.2. Pataki Tímea készített egy összefoglalót, melyet elküld Pinczei Emesének.
5.3. A 110%-os államilag támogatott kreditek kezelése bele fog kerülni a TVSZ-be, várható az
előkövetelményi rendszer finomítása. Felmerült továbbá, hogy ne csak egy tárgyból lehessen 3-szor
vizsgázni egy félévben.
5.4. A GTK-n problémák merültek fel a Bevezető matematika c. tárggyal kapcsolatban. Megelőzésképpen
kikérjük a Mentorgárda véleményét, hogy hallottak-e valami hasonlót az építős gólyáktól.
5.5. A TVSZ-be bele fog kerülni, hogy ne lehessen ugyanazon képzésen belül egynél több jogviszonyt
létesíteni.
5.6. Sárik Veronika elmondta, hogy a TDK főpróba lezajlott, sajnos kevés doktorandusz jelent meg, végül 13
előadás volt.

6. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Jóvér Vivien beszámolója:
6.1. Jóvér Vivien beszámolt arról, hogy eddig egy támogatót sikerült szerezniük a Gólyabálra. Jelezte továbbá
azt is, hogy a mentorok nem foglalkoztak megfelelőképp a tárgyi megkeresésekkel, így eddig úgy néz ki,
nem lesz tombola a Gólyabálon.

7. Szociális felelős –Sárik Veronika beszámolója:
7.1. Sárik Veronika kérte, hogy a szociális rendszerrel kapcsolatos kérdésekre a bírálók kedd este 8-ig
legkésőbb reagáljanak.
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8. Egyebek:
8.1. Jóvér Vivien utána fog kérdezni az őszi féléves feltöltési időpontoknak.
8.2. Réger Bálint megköszönte Bíbok Attilának a kód írását az OHV adatok feldolgozására.
8.3. Nagy Renáta beszámolt az utánpótlásról szóló ülésről, melynek emlékeztetőjét e-mailben fogja elküldeni.
8.4. Sárik Veronika megköszönte a blogbejegyzéseket, majd kérte, hogy minden írásnál legyen egy lektor, aki
átnézi azt.

9. Mellékletek:
RB kérvénye
Drönkátadás kérvénye
Drönkátadás külön elszámolásának kérvénye
KVZoo kérvénye

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.11.10
Következő ülés: 2014. november 16.

…………………………….
Mészáros Judit
Jegyzőkönyvvezető
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Sárik Veronika
KHT elnök
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