Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. december 1-jén (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete:17:00

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

1. Sárik Veronika beszámolója:
1.1. Sárik Veronika egyeztetett a Dékán Úrral a félévközben átsorolt hallgatók helyzetéről. A Dékán Úr
álláspontja megegyezik a felsőbb döntéssel, így az önköltséget nem engedik el. A félév eleji döntéshelyzet
visszaállítása azonban érvényes, így utólagos passzív félév, valamint utólagos tárgyleadás is lehetséges.
Ezek a hallgatók tájékoztató e-mailt kaptak a teendőkről, az erre használható kérvény a Neptun
rendszerben található 999-es számú kérvény.
1.2. A következő Kari Tanács időpontja december 17.
1.3. Sárik Veronika és Pataki Tímea egyeztetett Dr. Ádány Sándor oktatási dékánhelyettes úrral, az új
mintatantervvel kapcsolatos kérdésekről. Felmerült, hogy az új tanterv nem csak felmenő rendszerként
valósul majd meg, azonban erről további egyeztetések szükségesek. Az új mintatantervről fórumot fognak
tartani az oktatóknak, igény esetén a hallgatóknak és a mentorgárdának is.
1.4. Az előzetesen elküldött Balatonlellei tábor foglalási-időpontok változatlanok maradtak.
1.5. Sárik Veronika elmondta, hogy a KHT-s telefon előfizetési csomagja nem változik, külsős számok
hívására ne használja senki.
1.6. A BME wifi hálózatának újítását tervezik, miszerint 3 IP címet is be tudnának regisztrálni a hallgatók.
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1.7. Sárik Veronika elmondta, hogy a hétvégén Pataki Tímeával értékelték a beszámoló tervezeteket és
megállapították a jutalmazásokat.
1.8. A szakkollégium jelezte, hogy a KHT honlapon lévő tudástár egyik bejegyzésében egy pontatlan mondat
szerepel a Szakmai7 munkálatairól szólóan, amit szeretnének, ha a KHT kijavítana. A szakkollégium
oldalán azonban szintén szerepelt a Szakmai7-tel kapcsolatos pontatlan mondat. A két mondat egységesen
javításra fog kerülni, a félreértések elkerülése végett.
1.9. Sárik Veronika elmondta, hogy beszélt a KHT iroda titkárnőjével, Nagy Andreával, hogy januártól
kezdve a nyitva tartást a KHT tagjai fogják biztosítani. A vizsgaidőszakban heti 5 óra, a szorgalmi
időszakban pedig heti 10 óra nyitva tartást kell biztosítani az irodában. Sárik Veronika kérte Pászti
Renátót, hogy a következő ülésre készítsen ügyeleti rendet.
1.10.

Nagy Renáta elmondta, hogy a vagyonnyilatkozatokat bevitte a DIK-be.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta beszámolója:
2.1. Dr. Józsa János az egyik esélyes a rektori címre, 3 jelölést a Kar tanszékeitől, 17 jelölést pedig más Karok
tanszékeitől kapott.
2.2. Az EHK elnök vendége volt Dékány Anita.
2.3. A Diplomaosztók rendje változni fog, mostantól előre ki lehet kérni a diplomákat.
2.4. Jámbori Attila javaslatára elfogadták a szakkollégiumok támogatására kiírt pályázatok elbírálásának
eredményét.
2.5. Somogyi József javaslatát az EHK belső jutalmazási rendszerének átalakításáról, elfogadták.
2.6. A Támpont Iroda december 4-én Esélynapot szervez. Nagy Renáta vállalta, hogy szól a kari
esélymentornak, Ress Mátyásnak.
2.7. Az utolsó feltöltési időpont december 2. reggel 8 óra.
2.8. Sor került egy KTH hivatalvezetői értekezletre.
2.9. Az előzetes tárgyfelvétel január 30-án kezdődik.
2.10.
2.11.

2.12.

A Gyűjtőszámlára az utalás nehézkessé válhat a két ünnep között.
Nagy Renáta bemutatta a kollégiumi kérdőív kiértékelését a BKB és KKB üléseken. Emellett szó
esett a kollégiumi mentorpályázatok kiírásáról, egy kommunikációs segédlet írásáról, az üres helyek
feltöltéséről, valamint a közérzetjavító keretről.
Az ESZR fejlesztési keretszerződéséről megérkezett a jogi véleményezés.
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2.13.

A BME Jeges Est szervezés alatt áll.

2.14.

Barta-Eke Gyula kancellár a decemberi szenátusra egy SZFMR módosítást tervez előterjeszteni.

3. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
3.1. Madarász Márkelőterjesztette a VPKNet kérvényét egy 11 fős karácsonyi vacsoráról. A kérvényt a KHT
13-0-0 arányban támogatta.
3.2. Madarász Márk előterjesztette négy GB próbás jelentkezését. A négy jelentkező Tengeri Demkó Mátyás,
Balázs Adrián, Sipos Gergely és Gál Ádám. A KHT a négy GB próbás jelentkezését 13-0-0 arányban
támogatta.
3.3. A BME Together Party megbeszélésén Madarász Márk és Batka Roland vettek részt. Felmerült a
jegyek netes árulása, valamint az is, hogy a rendezvény bevételét a GTK tartsa meg, hogy azt a következő
évi szervezésre fel lehessen használni.
3.4. A KHT karácsonyi vacsorájára januárban kerül majd sor.
3.5. Madarász Márk elmondta, hogy az irodabeszerzés megérkezett.
3.6. Az egyetemi rádiók jogdíjaival kapcsolatos megbeszéléseken a VIK és a VBK kihátrált a megegyezésből,
így két Kar rádiója maradt, ami az éves összeget nagyságrendileg növelte. Emiatt, a korábban
megszavazott álláspontnak megfelelően, az ÉMK is elállt a megállapodástól.
3.7. Madarász Márk a VN elszámolást péntek estére ígérte.
3.8. A gépészek jelezték, hogy a következő gólyahajót szeretnék az építő karral együtt tartani. A KHT
támogatja az ötletet, amennyiben az időpont egyeztetése még a nyár folyamán megtörténik.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Papp Brigitta beszámolója:
4.1. Papp Brigittaelmondta, hogy részt vett a KKB-n, ahol a kollégiumi kérdőív kiértékeléséről esett szó. A
VPK-ról az általános vélemény, hogy a nyílászárók és a vizesblokkok cserére szorulnak. A BKB tagjai
dolgoznak a szöveges kiértékelésen.
4.2. A közérzetjavító keret felhasználásával kapcsolatban előrelépés történt a nagyterembe bevezetésre kerülő
vizesblokkal. Egyeztettek Hubay Mátyással, valamint a bulikörök vezetőivel, jelenleg árajánlatra várnak.
4.3. A kollégiumokban a kancellár megbízottjai tűzvédelmi bejárásokat tartottak.
4.4. A nagytermi székek lábának leragasztására Jóvér Vivien javasolta az Ikeában kapható filceket, amikből
500 Ft egy csomag. Emellett felmerült, hogy gumikupakot kellene a székekre gyártatni.
4.5. Papp Brigitta elmondta, hogy az új teremfoglalási rendszer alapelvein dolgoznak.
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4.6. A havi köri beszámolók beérkeztek.
4.7. Papp Brigitta elmondta, hogy a KHT honlapján lévő közéleti fül tartalmával kapcsolatosan fel fogja
keresni a köröket, hogy van-e elképzelésük arról, mit szeretnének.

5. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emesebeszámolója:
5.1. Pinczei Emeseelőzetesen megkérte Sárik Veronikát, hogy számoljon be helyette, mert egy zárthelyi
miatt nem tud részt venni az ülésen.
5.2. Pinczei Emese részt vett egy KOB ülésen.
5.3. A vizsgahelyek ellenőrzése eltolódott az adatok leszűrésének késése miatt.
5.4. Az oktatási pikniken elhangzott, hogy a VIK hallgatói netes felületen tudják feljegyezni, hogy milyen
tárgyakat teljesítettek már a mintatanterv szerint, ezzel is könnyítve a tárgyfelvételeket. Felmerült, hogy
ennek mintájára a VPKNet segítségével el lehetne készíteni az építős változatot is.

6. Szociális felelős –Sárik Veronika beszámolója:
6.1. Sárik Veronikarészt vett egy KSZB-n, ahol távlati tervekről volt szó.
6.2. A szociális kérdőívről szóló adatsorok kiértékelése folyamatban van.A Kari átlag 4,3 lett 160 kitöltő vel,
azaz 11 rossz értékelés érkezett; ebből 9 hallgató nem részesült szociális ösztöndíjban.
6.3. Sárik Veronika felvetette azt az ötletet, hogy a szociális időszak alatt a gyakori kérdésekről szóló emaileket megválaszolhatnák helyette a levizsgázott bírálók is egy levelezőlista címmel, ezzel könnyítve a
munkát. Nagy Renáta jelezte, hogy szerinte a hallgatók nem vennék igénybe ezt a lehetőséget, mert így
megszűnik a közvetlenség a hallgatók és a szociális felelős között.

7. Juttatási és Térítési felelős – Bíbok Attila beszámolója:
7.1. Bíbok Attilaelmondta, hogy a kapott tételeket az este folyamán fogja feltölteni. A jegyzetpályázatos
hallgatónak azonban továbbra is hibás könyvelési tételt jelez a Neptun.
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8. Egyebek:
8.1. Nagy Renáta elmondta, hogy sikeresen megszabadult a muslicáktól az irodában, kifertőtlenítette a
kávégépet, azonban a vizet és a zaccot mindig ki kell üríteni a gépből.
8.2. Nagy Renátaismét elmondta, hogy a Nyílt Napról nála maradt dolgokat még mindig nem vitte el senki.
8.3. Az AGT tanszéken - a Szakmai7 Állófogadásáról -, ott maradt egy paraván, ezt a Szakkollégiumnak kell
elhoznia.
8.4. Pászti Renátó vállalta az Educatio kiállítás építős részének koordinálását.
8.5. A Tárgyaló kiadásához is teremfoglalási engedélyre van szükség.

9. Mellékletek:
A VPKNet kérvénye.

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.12.01.
Következő ülés: 2014. december 08.

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