Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. december 8.-án (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete:19:05

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

1. Sárik Veronika beszámolója:
1.1. Sárik Veronikaelmondta, hogy a Gólyabál miatt behívott felsőbb éves hallgatóval nem sikerült
beszélniük egy kisebb félreértés miatt, ezért az időpontot áttették.
1.2. Sárik Veronika beszámolt arról, hogy reggel beszélt a Dékán Úrral, valamint korábban jelezte Dr. Ádány
Sándor oktatási dékánhelyettesnek is, hogy az új mintatanterv véleményünk szerint még nincsen kellő
részletességgel kidolgozva, így a jelen állapotában nem szeretnének döntést hozni a szerdai Kari
Tanácson. A döntést így elhalasztják, januárban fogják tárgyalni egy rendkívüli Kari Tanácson.
1.3. Sárik Veronika elmondta, hogy az EHK-ban újra elindulta honlaprendőrség és figyelni fogják, hogy az
emlékeztetők és eredmények kikerülnek-e időben a kari hk-k oldalára.
Tamás Bence megérkezett.

2. Tamás Bence, a Drönk új körvezetőjének bemutatkozása
2.1. Tamás Bence elmondta, hogy 1 éve tagja a Drönknek, előtte pedig 1 évig volt jelölt. Sok dolgot tanult, a
Drönk korábbi körvezetőjével, Kertész Gáborral, átbeszélték a feladatait, valamint a kör tagjai is
támogatták a pozíció betöltésében. Tervei közt szerepel a Drönk teljes körű felújításának végigvivése,
valamint a bulik téma szerinti szervezése, promotálása. Szeretné fellendíteni a drönkös életet, mivel
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véleménye szerint kevés építős hallgató jár le. Felmerült a vasárnapi nyitásokra való visszaállás, de erről
az illetékesekkel még nem egyeztettek. Tamás Bence a kérdésre válaszolva elmondta, hogy szerinte a
nyitások száma megfelelő. Még két évig tervez körvezető lenni.
Tamás Bence távozott.

3. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta beszámolója:
3.1. Az EHK vendége volt Orbán Balázs, aki bemutatta a 2014-es Egyetemi Napok beszámolóját, elmondta,
hogy a rendezvény nyereséges volt, valamint beszéltek az előzetes célokról. A Diáknap és a Sportnap
azonban nem kapott olyan jó értékelést, ezért azokon változtatni kell.
3.2. Az EHK további vendége volt Engert Attila, aki elmondta, hogy a leadott vagyonnyilatkozatok saját
példányát átvehetik a hallgatói képviselők a Diákközpontban.
3.3. Eddig 393 millió forint hallgatói befizetés történt.
3.4. Az Esélyegyenlőségi Nap sikeresen lezajlott.
3.5. Daku Dávid beszámolt az operatív értekezletről, amin részt vett Barta-Eke Gyula, az egyetem kancellárja.
Barta-Eke Gyula beszámolt a kancellári továbbképzésről, valamint jövőbeli terveiről. Az SZFMR
módosítás januárra tolódott.
3.6. Az MSc-re felvehető hallgatók száma 15%-kal csökkent a BME-n, így várható az MSc-s ponthatárok
emelkedése.
3.7. A próbaköltségvetés készítése az Egyetem felé zajlik.
3.8. A balatonlellei időpontfoglalásokat egyeztették a Karok között, a VIK és a TTK időpontjain kívül a többi
időpont megfelelő volt.
3.9. Rácz Tamás kiküldte a végleges maradványkeretről szóló tájékoztatást a Karok felelőseinek.
3.10.
3.11.

Szipka Károly elmondta, hogy az oktatási piknik sikeresen lezajlott.
A NOK-os hallgatók kollégiumi helyeit Nagy Renáta leegyeztette Dvorszki László külügyi
igazgatóval, változtatások nem történtek.

3.12.

A vasárnapi KKB-nszétosztották a karok kollégiumok közti férőhelyeit.

3.13.

A kollégiumi sc oldalt ezentúl Nagy Renáta kezeli majd.

3.14.

Somogyi József elmondta, hogy a webtownnal kötött keretszerződés véglegesítése folyamatban
van, azonban az ESZR változtatások nem lesznek kész a kollégiumi szociális pályázatok beadásának
idejére.
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3.15.

Rynkiewicz Ádám előterjesztette javaslatát, Madarász Márk kérésére, hogy a karok 20% feletti
maradványképzését ne vegyék figyelembe a 2014-es évre. Az EHK a javaslatot nem támogatta, ha a
jövőben egy kar 20%-kal eltér a tervezet költségvetéstől, az összeg elvonásra kerül.

3.16.

Molnár László elmondta, hogy egyeztetések zajlanak a Testnevelés Központtal, a Mikuláskupa
szervezése pedig folyamatban van.

3.17.

Ónodi Áron elmondta, hogy a külügyi ösztöndíjak átdolgozása zajlik.

4. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
4.1. Madarász Márkelmondta, hogy hibákat talált az analitikákon, ezeknek utána fog járni.
4.2. Madarász Márk elmondta, hogy megkereste Cseh Attila egy sörpong versennyel kapcsolatban.
Körülbelül 120 embert szeretnének a VPK nagytermébe hozni, emellett szeretnék, ha lenne pult is
biztosítva. Az alkalmak pontos számának és tervezett időpontjainak, valamint a pultbevételnek utána fog
járni.
4.3. Madarász Márk jelezte, hogy a kifizetések késnek, a Köri Állófogadáson átadott tollakra az összeg még
nem érkezett meg, valamint a Gólyabálon fellépő zenekar se kapta még meg a bérét.

5. Kollégiumi Bizottság (KB): Papp Brigitta beszámolója:
5.1. Papp Brigittavasárnap KKB-n vett részt,ahol a karok közötti kollégiumi férőhelyeket osztották szét. A
VPK-ban 476 építős hely lesz, valamint 205 gépész, 5 építész, 30 vegyész és 34 gtk-s hely.
5.2. A Kollégiumi Bizottság előterjesztette javaslatát a kollégiumi vezetőmentor és kollégiumi mentorok
számáról. 5 helyet javasoltak. A javaslatot a KHT 13-0-0 arányban támogatta.
5.3. A kollégiumi mentorpályázatra január 9-ig lehet jelentkezni.
5.4. A kollégiumi űrlap változni fog.

6. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emesebeszámolója:
6.1. Pinczei Emese elmondta, hogy a vizsgaszűréshez kapott adatok hiányosak. Emellett a vizsgák típusairól
nem kapott adatot, így kérte az oktatási bizottság tagjait, hogy amiről tudják milyen típusú, írják oda, ezzel
segítve a többiek munkáját.
6.2. A Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék még mindig nem küldte el a tárgykövetelményeket, így
Pinczei Emese kérte Sárik Veronikát, hogy jelezze ezt.
6.3. Az Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék megküldte a tárgykövetelményeket, azonban a zárthelyi
időpontok hiányosak.
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6.4. Pataki Tímea elmondta, hogy beszélt a Méretezés alapjai című tárgy oktatójával, aki biztosította róla,
hogy az incidens nem befolyásolja a zárthelyi összeállításában és értékelésében.
6.5. Pinczei Emese elmondta, hogy a VPKNet szívesen elkészítené a korábban felmerült egyéni mintatanterv
generátort.

7. Szociális felelős –Sárik Veronika beszámolója:
7.1. Sárik Veronikajelezte, hogy az ESZR javítása nem fog megtörténni időben, így javasolta, hogy a
hallgatók választhassák meg az igazolások feltöltésének módját.
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8. Egyebek:
8.1. Az éves karácsonyi KHT vacsora időpontja január 9. (péntek) lesz.

9. Mellékletek:

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.12.08.
Következő ülés: 2014. december 15.

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