Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. november 24-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,Pinczei Emese, Réger Bálint,Sárik Veronika, Tóth
Rebeka
Kimentését kérte:Pászti Renátó
Késett:Batka Roland, Madarász Márk, Nagy Renáta
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég:
Póttag:-

1. Sárik Veronika beszámolója:
1.1. Sárik Veronika megköszönte a Nyílt Nap és a Köri Állófogadás lebonyolítását.
1.2. A Karima jelezte, hogy szeretne áttérni A4-es formátumra, amit előzetesen 8-3 arányban a kör
megszavazott. Kérték, hogy amennyiben marad az A/5-ös formátum, 4 oldallal szeretnék bővíteni a lapot.
A KHT a Karima A/4-es formátumra való áttérését 10-1-0 arányban elfogadta.
1.3. Az októberben átsorolt hallgatók ügyében a vezetői értekezleten döntés született, miszerint az érintett
hallgatók utólagosan leadhatják tárgyaikat, vagy passziváltathatják félévüket, de az önköltség összegét
nem engedik el nekik. Kari hatáskörben el lehet ettől térni, de még nem érkezett hivatalos állásfoglalás az
ügyben.
Madarász Márk megérkezett.
1.4. Réger Bálint elmondta, hogy írt egy oktatásfejlesztésről szóló kivonatot a hallgatók tájékoztatásának
céljából, melyet ki fog küldeni korrektúrára a levelezőlistára.
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1.5. Dr. Ádány Sándor felkereste Sárik Veronikát, hogy a KHT véleményezze az új mintatantervet. Sárik
Veronika kérte a KHT tagjait, hogy az, aki még nem nézte át a tervezetet, az kedd este nyolcig küldje el
neki az észrevételeit. A továbbiakban a KHT megvitatta az új mintatanterv részleteit.
Batka Roland megérkezett.
Nagy Renáta megérkezett.
1.6. Sárik Veronika elmondta, hogy ketten jelezték, hogy elkéstek a beszámolóval, Batka Roland azonban
nem jelezte, és a legutóbbi beszámolóval is késett. Batka Roland elmondta, hogy éjfélre emlékezett, mint
határidő, nem pedig este nyolc órára. Sárik Veronika nyomatékosan elmondta, hogy a határidőt tartani
kell, aki pedig a jövőben előzetes egyeztetés nélkül késik, annak a jutalmazását kinullázzák.
1.7. Sárik Veronika javasolta a nagyterem foglalási rendszerének megváltoztatását. Javaslata szerint a
foglalásokat, a nem bulikörök, két héttel előre jelezhetnék és láthatnák ezeket egy online felületen, amit a
kollégiumi bizottság kezelne. Ütközés esetén a nagyobb prioritást élvező rendezvény kapna helyet,
azonban így láthatnák a körök is, hogy mely időpontok foglaltak.
1.8. Sárik Veronika elmondta, hogy aláírta a Zielinski Szilárd Szakkollégium befogadó nyilatkozatait.
1.9. A Gólyabálra egy felsőbbéves hallgató, gólya meghívóval akart belépni, majd megkárosította a
rendezvény helyszínét.A Mentorgárda vezetője, Rácz Péter, kérte, hogy az illető ellen induljon kari
fegyelmi eljárás. A KHT a tények ismeretében nem érezte szükségesnek egy fegyelmi eljárás indítását,
azonban a hallgatót be fogja hívni elbeszélgetésre.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta/Jóvér Vivien beszámolója:
2.1. Az EHK megválasztotta a Szenátus tagjait. A jelöltek Nagy Renáta, Tompos Balázs és Farkas László
voltak, akik ebben a sorrendben 9-10-5 igen szavazatot kaptak. Így a Szenátus tagjai Nagy Renáta és
Tompos Balázs lettek. Ezek után megválasztották a Szenátusi Oktatási Bizottsági tagokat. A jelölt Németh
Ákos Zoltán, 16 igen szavazatot kapott. Így a Szenátusi Oktatási Bizottság új hallgató tagjai Németh Ákos
Zoltán lett. Valamint megválasztották a Szenátusi Tudományos Bizottsági tagokat, a jelöltek Jóvér
Vivien, Németh Ákos Zoltán és Varga Ágoston voltak. Ebben a sorrendben 9-9-11 igen szavazattal, az új
tag Varga Ágoston lett. Hétfőn a Szenátus ülést tart.
2.2. Az EDK új elnöke Hajas Lívia, vegyészmérnöki doktorandusz hallgató lett.
2.3. Az EHK vendége volt Engert Attila, aki beszámolt a Nyílt nap előkészületeiről, valamint arról, hogy a
jutalmazásokra vonatkozó adatigénylésre a választ elküldték.
2.4. A Diákközpont honlapja frissítésre kerül, aki nem aktuális információt talál, az jelezze.
2.5. Barta-Eke Gyula a BME kancellárja elkezdte munkáját.
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2.6. Nagy Renáta elmondta, hogy pár kari hallgatói képviselő még nem frissítette a régi vagyonnyilatkozatát.
2.7. Rynkiewicz Ádám előterjesztette a Karok Közti Véradóverseny támogatási javaslatát.
2.8. Rynkiewicz Ádám javasolta, hogy a Belső Gazdasági Bizottság tárgyalja, hogy az EHK támogassa a kari
rádiók jogdíjait.
2.9. Javaslat érkezett az EHK belső jutalmazásának átalakítására.
2.10.

Daku Dávid beszámolt a rektori tanácsról és az operatív értekezletről, valamint elmondta, hogy
Barta-Eke Gyula kancellár bemutatkozott a vezetői értekezleten. A kancellár kabinet vezetői posztját
Dékány Anita fogja betölteni.
Az SZFMR módosítását a Szenátus december 22-ére halasztotta.

2.11.
2.12.

Szipka Károly elmondta, hogy oktatási dékánhelyettesi értekezleten vett részt, ahol szó volt többek
között a félévközben átsorolt hallgatókról valamint a TVSZ módosítási javaslatokról. A következő héten
KOB ülés lesz.

2.13.

A FIR2 rendszer még most sem teljes.

2.14.

A nyáron átsorolt hallgatók ügyében újabb keresetek várhatóak.

2.15.

Nagy Renáta elmondta, hogy a kollégiumi kérdőív kiértékelése elkészült, a BKB ülésen pedig a
közérzetjavító keret szabályozásáról volt szó. Jövő hét kedden KKB ülést fog tartani. Valamint egy
ügymeneten dolgozik, mely a Kollégiumok Osztálya és a hallgatói képviselők együttes munkavégzését
segíti.

2.16.

Somogyi József elmondta, hogy a KSZB ülésen kiosztotta az ESZR fejlesztéshez kapcsolódó
feladatokat.

2.17.

Rynkiewicz Ádám elmondta, hogy a próbaköltségvetést a Költségvetési Szabályzatban említett
cégekre is el kell készítenie. Valamint kérte, hogy amennyiben a sport és kultúra keretet november végéig
nem tudja valamelyik kar felhasználni, annak a kari gazdasági felelőse jelezze azt.

2.18.

Az oktatási piknik időpontja november 28.

2.19.

Az EHK kérte, hogy a HVG megkeresést a karok utasítsák el.

2.20.

A kari SZMSZ módosítást a Szenátus egyhangúlag elfogadta.

2.21.

A héten zajlik majd a szakkollégiumok támogatásairól szóló kérvények bírálása.

2.22.

Nagy Renáta jelezte, hogy a HÖK Alapszabályzat módosításának véleményezés i határideje szerda
dél.
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3. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
3.1. Madarász Márkelmondta, hogy a VPK Szilveszter előzetes költségvetésének megbeszélése zajlik,
azonban a jegyárak még nem véglegesek. Madarász Márk javasolta, hogy az elővételes jegyárak
maradjanak 500 Ft-on, a helyszíni jegyek pedig kerüljenek 1000 Ft-ba.
3.2. Madarász Márk előterjesztette a szakkollégium kérvényét ajándékborok vásárlásáról. A KHT a kérvényt
14-0-0 arányban támogatta.
3.3. Madarász Márk beszámolt arról, hogy a VN költségvetésének kidolgozásán már dolgozik.
3.4. Madarász Márk elmondta, hogy a Mentorgárda vezetője érdeklődött, hogy a legjobb tankör gödi
jutalomhétvégéjét támogatná-e a KHT. Réger Bálint elmondta, hogy az osztályfőnöki rendszerre a
Dékáni Hivatal külön összeget tesz félre, így ezt az igényt Dr. Baráti Ilonának kell jeleznie.
3.5. Pinczei Emese érdeklődött, hogy mivel nem került be új tag a Drönkbe, így azúj tagok ajándékára
megszavazott összeget vissza kell-e adniuk a Drönkösöknek. Madarász Márk azt válaszolta, hogy vissza,
mert külön tételesen arra lett megszavazva az összeg, így azt másra nem költhetik.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Papp Brigitta beszámolója:
4.1. Papp Brigittajelezte, hogy a terítők kimosása még nem történt meg, ezt Pinczei Emese vállalta.
4.2. A körök levelezőlistájának új címe vpkorok@googlegroups.com lett.
4.3. A holnapi nap folyamán KKB ülés lesz.
4.4. A közérzetjavító keret elköltésére Réger Bálint a liftek javítását javasolta. Nagy Renáta elmondta, hogy
erre nem elég a keretösszeg, javasolta azonban ipari mosógépek és szárítógépek beszerzését, amelyekhez
előzetesen ellenőrizni kellene majd a hálózatokat. Batka Roland javasolta a víz bevezetését a
nagyterembe.

5. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emesebeszámolója:
5.1. Pinczei Emese elmondta, hogy a következő féléves mintatanterv szerinti órarendek ellenőrzése elkészült;
ezzel kapcsolatosan megjegyezte, hogy az MSc-s órák tömbösítése nem érte el a célját. Az észrevételeket
továbbította Sárik Veronikának.
5.2. Pinczei Emese beszámolt arról, hogy a tanszékek a tavaszi féléves tárgykövetelményeket nem

küldik.
5.3. Pinczei Emese elmondta, hogy a vizsgaszűréshez szükséges adatok kissé hiányosan, de

megérkeztek.
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Emese kérte Sárik Ve ronikát, hogy jelezze Dr. Ádány Sándor oktatási
dékánhelyettesnek vagy Dr. Dunai László dékán úrnak, hogy a Fotogrammetria és Térinformatika
Tanszék ismételten nem reagált a tantárgykövetelmények elküldésével kapcsolatos megkeresésre.

5.4. Pinczei

6. Rendezvényszervező Bi zottság (RB): Jóvér Vivien beszámolója:
6.1. Jóvér Vivien elmondta, hogy a héten nem tartottak gyűlést, az éves összesítést viszont jövőhétre hozza.
6.2. Jóvér Vivien jelezte, hogy az RB ügyrendje változni fog.
6.3. A vegyész karon megalakult egy rendezvényszervező bizottság, melynek az operatív dolgaiban Jóvér
Vivien segíteni fog.

7. Szociális felelős –Sárik Veronika beszámolója:
7.1. Sárik Veronikaelmondta, hogy lesz KSZB ülés.
7.2. A szociális időszakról szóló kérdőív kiértékelése megkezdődött.

8. Pályázati Bizottság (PB):Pataki Tímea beszámolója:
8.1. Pataki Tímeaelmondta, hogy gyűlést szeretne tartani a közeljövőben.

9. Juttatási és Térítési felelős – Bíbok Attila beszámolója:
9.1. Bíbok Attilaelmondta, hogy egy jegyzetpályázatos hallgatónak nem sikerült jóváírni a kifizetéseket a
Neptun rendszerben. A hiba okát még nem sikerült kideríteni.
9.2. Bíbok Attila jelezte, hogy az ösztöndíjak a KTH hibájából nem érkeztek meg 18-án, azonban ma
kiutalásra kerültek.
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10. Egyebek:
10.1. Réger Bálint megköszönte a hallgatói fórumon való részvételt.
10.2. Nagy Renáta fegyelmi felelősnek jelölte Papp Brigittát. Papp Brigitta a jelölést elfogadta. A KHT
Papp Brigittát a fegyelmi felelős poszt betöltésére 14-0-0 arányban támogatta.
10.3. Sárik Veronika javasolta, hogy a KHT iroda nyitvatartását a KHT tagjai vegyék át január 1-től. A KHT
támogatta az ötletet, a részletes kidolgozás Pászti Renátó feladata lesz.
10.4. Pataki Tímea jelezte, hogy a következő körös tudástár bejegyzésekre szükség van. Nagy Renáta
felvetette, hogy a facebook oldalon elő lehetne fizetni ezen posztok rögzítésére és hirdetésére , hogy több
hallgatóhoz jussanak el.
10.5. A KVZoo jelezte, hogy poharakra lenne szüksége. Madarász Márkelmondta, hogy tud szerezni
promóciós poharakat erre a célra.

11. Mellékletek:

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.11.24
Következő ülés: 2014. december 1.

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