Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. október 20-án (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:Madarász Márk
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég: Laposa Zsanett
Póttag:-

0. Papp Brigitta póttag
0.1. Rácz Péter lemondása után a KHT behívta a soron következő póttagot, Papp Brigittát. Papp Brigittát a
mandátum betöltésére a KHT 13-0-0 arányban támogatta, 1 szavazat érvénytelen volt.

1. Réger Bálint beszámolója:
1.1. Réger Bálint elmondta, hogy a múlt heti elnöki értekezleten a TJSZ változtatásokról volt szó. Előre lépés
történt a gólyatáborok ügyében, a közös egyetemi válasz elkészült. A HK-sok értékelését tisztázandó
javaslat a HÖK alapszabály mellékleteként fog szerepelni.
1.2. Az új TJSZ október 27-én lép érvénybe.
1.3. A jutalmazások nyilvánosságra hozataláról a KHT hétvége során fog döntés születni.
1.4. Az OHV adatok beérkeztek, Réger Bálint ellenőrzi az oktatói listát Dr. Lovas Antal volt dékán úrral. A
kérdőívek kiértékelésére a jövő hét folyamán kerül majd sor.
1.5. Réger Bálint részt vett a szombati Kari Nyílt Napon, megköszönte Tóth Rebeka és Aipli Sándor
segítségét. Elmondta, hogy a Mentorgárdával félreértés történt, így az öt jelentkezőből kettő visszamondta
a középiskolások kísérését. A Szakkollégiumból így két fő jelentkezett a feladatra. A Kari Nyílt Napon
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körülbelül 80 fő vett részt. A programon először Dr. Baráti Ilona mutatta be a képzést, majd Dr. Dunai
László Dékán Úr tartott köszöntőt. Három helyszínen zajlott a nyílt nap. Az érdeklődők meglátogathatták
a laborokat, gyakorlati feladatokat végezhettek és rendes előadáson is részt vehettek. A program végén a
VVS tartott egy rövidebb filmvetítést.
1.6. A Kari Tanácson az oktatásfejlesztésről volt szó. A novemberi Kari Tanácson előreláthatólag a tanszéki
összevonásról lesz szó, így Réger Bálint kérte a Kari Tanács tagokat, hogy kimentésüket csak nagyon
indokolt esetben kérjék.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta/Jóvér Vivien beszámolója:
2.1. Az EHK vendége volt Varró Gergő a GPK HK új elnöke.
2.2. Az egységes szociális rendszer fejlesztése folytatódhat.
2.3. Daku Dávid elmondta, hogy a vezetői értekezleten Jobbágy Ákosnak ellenvetései voltak a TJSZ
módosítással szemben, mely az önköltségesek költségtérítéses kérvényre való jogosultságát adná meg.
2.4. Kiderült, hogy az EHDK elnöke a szabályzatok szerint jelenleg önmaga ellenőrzése alatt áll, de ezt az
ellentmondást fel fogják oldani.
2.5. A gólyatáborral kapcsolatos adatszolgáltató levélről szóló javaslatokat a HK-k elnökei feltöltötték.
2.6. Dékány Donát a DIK felépítéséről tartott egyeztetéseket.
2.7. A következő időszakban sor kerül a rektorválasztásra, az EHK-nak három jelöltet kell javasolnia a címre.
A jelöltek között Dr. Józsa János neve is felmerült.
2.8. Az Egyetemi BME ösztöndíjat 15 hallgató nyerte el, a ponthatár 44 pont volt.
2.9. Az EHK tárgyalta Jámbori Attila előterjesztését egy új GTK-s szakkollégium megalakulásáról.
2.10.

A FIR 2 adatszolgáltatás folyamatban van.

2.11.
A BOB ülés elmaradt, azonban aggályok merültek fel, hogy a doktoranduszok hogyan fognak
értesülni az őket érintő TVSZ változtatásokról.
2.12.
A FIR 2 rendszerbe történő folyamatos adatfeltöltés során eddig 58 hallgatóról derült ki, hogy
elfogytak az államilag támogatott félévei, így a KTH félévközben átsorolta őket. Ezek között 11 építős
hallgató van.
2.13.

Az OMR indítása csúszásban van.

2.14.

A Nyelvi Intézet új honlapjának elkészítésében a Nyelvi Intézet nem szeretne részt venni.

2.15.

Az Egyetemen 70 hallgató nyújtott be kérvényt utólagos aktív félévre állításról.
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2.16.
A 110%-on felül teljesített kreditek díját kiírták az érintett hallgatóknak, eddig még nem érkezett
panasz.
2.17.
Az Egyetem egyes Karjain elmulasztották az adatok feltöltését így elcsúszások történtek a FIR
rendszerben.
2.18.
A Wigner Jenő Kollégium konyhájának árajánlatát bekérték. A büfékről szóló pályázatok
kikerültek.
2.19.
A TJSZ-be bele fog kerülni, hogy kollégiumi férőhelyet csak nappali tagozatos, aktív státuszú
hallgató kaphat. A bentlakási megállapodás változtatását a jogi csoportnak elküldték.
2.20.

A KSZB-n szó esett a hibás duplikált kifizetésekről.

2.21.

Egyetemi szinten nem történt több fellebbezés a szociális ösztöndíjakkal kapcsolatosan.

2.22.

Az öntevékeny köri támogatásokat kiküldték.

2.23.

A sportszer, sportpálya pályázatok bírálása csúszik.

2.24.

A Sportösztöndíjra folyamatosan érkeznek a pályázatok.

2.25.

A Tüskecsarnok jó állapotban van, ám az üzemeltetési költségek várhatóan magasak lesznek.

2.26.
AZ EDK alakuló ülésén a 6 tagból 3-an jelentek meg. Azonban van olyan Kar, ahol a képviselőkről
a szavazás újra ki lesz írva, mert a kevés résztvevő miatt érvénytelen volt a szavazás.
2.27.

A TDK-ra november 11-én kerül sor.

2.28.
A felsőoktatásért felelős államtitkár véleménye szerint a HÖK-öknek nem kellene, hogy
beleszólása legyen az egyetemi költségvetésekbe, a rektorok megválasztásába és a tanári kinevezésekbe.
Daku Dávid kérte a hallgatói képviselőket, hogy amennyiben volt példa arra, hogy a HK-sok jogosan
elleneztek tanári kinevezéseket, juttassák el neki.
2.29.

Sor fog kerülni egy kerekasztal beszélgetésre az ELTE HÖK-kel.

2.30.
Nagy Renáta beszámolt a HÖOK elnökválasztó közgyűlésen tapasztaltakról. Elmondta, hogy
átírták a HÖK alapszabályt, majd a hétvégén megválasztották a HÖOK új elnökét, Gulyás Tibort.

3. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
3.1. Madarász Márk elmondta, hogy a Gólyabál szervezése folyamatosan zajlik.
3.2. Az International Night ügyében Réger Bálint javasolta, hogy először derítsék ki, hogy a kapcsolattartók
kerülték-e meg a döntést, amennyiben így történt a rendezvényt nem engedélyezi a KHT megtartani a
VPK nagytermében.
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4. A Gólyabál szervezőjének bemutatkozása
4.1. Laposa Zsanett bemutatkozott, majd elmondta, hogy a Gólyabál előkészületeivel jól állnak. Készül a
plakát és a karszalagok. A pultosokat, a VVS-t, a Képítőt és a DJ-ket is felkérték. A héten fogják
előkészíteni a díszétést. A meghívók készen vannak, az oktatókat meghívták.
4.2. Réger Bálint kérte, hogy az oktatók névsorát leellenőrizhesse.
4.3. Tóth Rebeka megkérdezte, hogy a Dékán Úr részt vesz-e a rendezvényen. Laposa Zsanett azt válaszolta,
hogy eddig úgy tudja, igen, azonban ennek már az ellenkezőjét is hallotta.
Laposa Zsanett távozott.
4.4. Madarász Márk elmondta, hogy a VHFK nem rendelkezik megfelelő eszközökkel a Gólyabál
hangosításához. Emiatt Madarász Márk újraszámolta a költségeket és arra jutott, hogy a hangosítást mégis
a helyszín fogja csinálni.
4.5. Jóvér Vivien jelezte, hogy kétségei vannak az oktatói listával kapcsolatban, mert az RB-s listát a
szervezők felülírták, így nem tudja milyen posztú oktatókat hívtak meg.
4.6. Madarász Márk elmondta, hogy a Gólyabál zenekara még nem küldte vissza a szerződést, mert
külföldön tartózkodnak.
4.7. A KHT részéről felmerült, hogy a gólyabálra az MSc-s gólyák is meghívást kapjanak, így visszahívta
Laposa Zsanettet.
4.8. Madarász Márk előterjesztette a Mentorgárda kérvényét egy hétvégi csapatépítésről Érsekvadkerten..
Mivel a KHT nem volt abban biztos, hogy ebben a félévben történt-e csapatépítésre összegkérvényezés, a
döntést elhalasztotta a következő ülésre.
4.9. Madarász Márk előterjesztette a Mentorgárda kérvényét, melyben az angol tankör közösségépítése
céljából. A döntést a KHT a következő ülésre halasztotta, hogy áttekinthesse a költségvetést.
4.10.

Madarász Márk egyeztetett a KVZOO-s áremelésekről.

4.11.
Nagy Renáta elmondta, hogy a Mentorgárda azért nem részesül a kulturális támogatásokból, mert
külön költségvetéssel rendelkeznek.
4.12.
Réger Bálint jelezte, hogy a Gólyaárverés pultjáról nem tud semmiféle ügyintézésről, így
lehetséges, hogy nem lesz pult az eseményen.

5. Kollégiumi Bizottság (KB): Nagy Renáta beszámolója:
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5.1. Nagy Renáta előterjesztette a Drönk felújításának támogatásáról szóló összeget. A Drönk nem felel meg a
tűzvédelmi előírásoknak, cserélni kell a pultokat, a mosogatótálcát, a raktárelválasztó fal sem megfelelő.
A KO-s keret módosítva lesz. A Drönk felújítását a KHT 15-0-0 arányban támogatta.
5.2. Nagy Renáta elmondta, hogy a bútor közbeszerzési keretet a KO kimerítette. Hubay Mátyás felvetette,
hogy ha a HK a közérzetjavító keretből lemond egy bizonyos összegről, a KO vállalja, hogy a jövő évi
közbeszerzésnél a kért bútorokat megszerzik. A KHT a javaslatot 15-0-0 arányban elfogadta.
5.3. Nagy Renáta bemutatta a kultám összesítését. Batka Roland jelezte, hogy a könyvtárban most 500,- Ftért lehet kiselejtezett szótárakat vásárolni, így a VPK Könyvtár kaphatna szótárakat. Réger Bálint
felvetette, hogy a KVZOO poharakat és kanalakat kaphatna az egyetemnek küldött promociós dolgokból.
Madarász Márk azt válaszolta, hogy ennek utána kérdez. A kulturális támogatást a KHT 15-0-0 arányban
elfogadta.
5.4. Nagy Renáta elsorolta a körök által javasolt kiemelkedő körtagokat és hozzátette, hogy a körök nem a
fiatal körtagjaikat küldték be. A Drönk Varga Gergelyt, a DSK Kovács Andrást, a Képítő Papp Helgát és
Szántai Györgyöt, a Karima Füstös Vivient, a Vásárhelyi Klub Gajdán Zsófiát és Sárközi Csillát, a
KVZOO Nagy Enikőt és Horváth Zsuzsát, a Mentorgárda Fábián Esztert és Kereskai Melindát, az Oranzs
Nagy Gergőt, a Palibácsi Kolonics Patríciát és Oláh Renátát, a Szakkollégium Sipos Pétert és Nikula
Lászlót, a VHFK Kalauz Milánt, a VVS Csizmadia Lászlót, a Whitefül Ábrahám Rebekát és Farkas
Esztert jelölte.
5.5. Nagy Renáta javasolta, hogy a leköszönő tagozat és körvezetők ajándékai egy kicsit különbözzenek a
többiekétől.
Laposa Zsanett megérkezett.
5.6. Réger Bálint megkérdezte Laposa Zsanettet, hogy mi a véleménye az MSc-s gólyák meghívásáról a
Gólyabálra. Laposa Zsanett elmondta, hogy már felmerült a kérdés, de a Mentorgárda és Ő maga sem
támogatja. Szerinte az MSc-s gólyák nem összetartóak, a gólyabál a BSc-s gólyáknak szól. Pászti Renátó
elmondta, hogy szerinte ezzel egy kis iránymutatást kaphatnának az MSc-s gólyák. Laposa Zsanett véleménye
szerint nem. Nagy Renáta felvetette, hogy pont emiatt lehetne javítani az MSc-s gólyák összetartásán, mert így
a Gólyabálon összekovácsolódhatnának, alkalmuk lenne megismerni egymást, hiszen nekik nincs saját
gólyatáboruk sem. Sárik Veronika elmondta, hogy gólyaként őt nem zavarta volna, ha MSc-sek is jelen lettek
volna. Laposa Zsanett azt válaszolta, hogy ha az MSc-sek részt akarnak venni, elmennek és kifizetik a jegyet.
Nagy Renáta szerint, ha meghívást kapnának, nagyobb kedvvel vennének rajta részt. Laposa Zsanett nem
támogatja az ötletet, de azt mondta, hogy még megkérdezi a gárdatagokat.
Laposa Zsanett távozott.
5.7. A KHT a kiemelkedő körtagok ügyében nem jutott döntésre, mert sok körből leköszönő öreg tagokat
jelöltek, nem pedig kiemelkedő fiatalokat. Nagy Renáta újra be fogja kérni a körvezetőktől a jelöléseket,
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minimális karakterszámmal, újra leírva a szempontokat. A határidő szerda este 18:00 lesz, kötelezően
szerepeltetve a következő mondatot: ,,Azért őt jelölöm körtagnak, mert…” .
5.8. Nagy Renáta kiemelkedő körnek a VVS-t és a VPKNet-et jelölte.

6. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emesebeszámolója:
6.1. Pinczei Emese elmondta, hogy volt KOB. A gépészek oktatási dékánhelyettese, Bihari Péter, kijavította a
TVSZ változtatásokat.
6.2. Pinczei Emese elmondta, hogy az átsorolásokban érintett hallgatók kis csoportokba szerveződtek?
6.3. Újabb oktatási piknikre kerül majd sor november végén.
6.4. Pinczei Emese kérte a TDK Főpróba hirdetését.
6.5. Az oktatási bizottságban Rácz Péter lemondásával megüresedett egy hely, így Pinczei Emese várja a
jelentkezőket.
6.6. Az oktatási reform áttanulmányozásának határideje október 26. vasárnap, hogy a hétfői ülésen mindenki
véleményezni tudja.

7. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Jóvér Vivien beszámolója:
7.1. Jóvér Vivien elmondta, hogy a múlt heti ülésük elmaradt.
7.2. A Szakkollégiumnak nem sikerült támogatót szerezni az ingyenes pólóihoz.
7.3. Az RB tagjai október 28-án vacsorázni mennek.
7.4. Problémák merültek fel a szerződésekkel. Orbán Balázs nem töltötte a táblázatot, így nincs meg minden
szerződés és számla.
7.5. A VIK-es gólyabál november 14-én lesz, hagyomány, hogy a VIK-es fiúk szerenádot adnak a lányoknak,
azonban a kevés létszám miatt megkérdezték, hogy jöhetnek-e a VPKba is. A KHT úgy döntött nem
szeretné, hogy a VIK-esek szerenádozzanak a kollégiumban.
7.6. Pászti Renátó megkérdezte, hogy van-e lehetőség Várostervezési Napok szervezésére. Jóvér Vivien azt
válaszolta, hogy van, csak nem szeretne problémákat, mint legutóbb.

8. Szociális felelős –Sárik Veronika beszámolója:
8.1. Sárik Veronika elmondta, hogy a fellebbezések beérkeztek, az építős hallgatók fellebbezéseit még nem
tárgyalták. Két kérdéses eset várható.
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9. Pályázati Bizottság (PB):Pataki Tímea beszámolója:
9.1. Pataki Tímea elmondta, hogy jelenleg egy PB ülés összeegyeztetésén dolgoznak.

10. Juttatási és Térítési felelős – Bíbok Attila beszámolója:
10.1.

Bíbok Attila elmondta hogy segít a fegyelmikhez az ösztöndíj indexek hozzászűrésében.
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11. Egyebek:
11.1. Réger Bálint megköszönte Pászti Renátónak az irodavezetéssel kapcsolatos újításait és javasolta, hogy
minden ülés előtt ellenőrizze az iroda állapotát, hogy ülés után rendet lehessen rakni.
11.2. Pinczei Emese megkérdezte Sárik Veronikát, hogy az OHV honlappal kapcsolatos hír kikerült-e az
oldalra. Sárik Veronika azt válaszolta, hogy még nem.
11.3. Madarász Márk elmondta, hogy lesz lehetőség jövő évi naptárrendelésre, ezért ha valaki szeretne őt
keresse.
11.4. Jóvér Vivien elmondta, hogy volt a Nyíltnap bizottsági ülésén. A plakátok elkészültek, az ÉMK a K234et lefoglalta, a stand a második emeleti folyosón lesz, mert a kerengőnél nem lehet rendezvény miatt.
Felmerült, hogy a karoknál lehetne pontokat gyűjteni. A bemutató előadás 45 perces lesz. Az eszköz
szükségletet október 31-ig kell leadni. A TV-t és a kábeleket, reklámtermékeket, kari hatáskörben kell
megoldani. Amennyiben a Kar szeretne technikai eszközöket kiállítani, ezt is előre jelezni kell.
Elintézendő dolgok még a szórólapok, a kari poszterek, a laborlátogatások. Egyedi ajándékokhoz Pászti
Renátó fog javaslatokat hozni.
11.5. Nagy Renáta elmondta, hogy előrelépés történt a rádiók ügyében. Az EHK felhatalmazta, hogy
összefogja a rádiókat.
11.6. Madarász Márk felhívta a figyelmet, hogy az EHK-sokat és a HK-k elnökeit meg kell hívni a
Gólyabálra.
11.7. Pinczei Emese elmondta, hogy az OMR két hét múlva indul.
11.8. Jóvér Vivien kérte, hogy a KHT hétvégére mindenki aki szeretne, küldjön zenét holnap négy óráig.
11.9. Madarász Márk jelezte, hogy az ételrendeléses táblázatot nem töltötte ki mindenki.
11.10.

Nagy Renáta felhozta, hogy a Karima felelős posztot jelenleg senki sem tölti be.

11.11.
Nagy Renáta a Kollégiumi Bizottság vezetői posztjára Papp Brigittát jelölte. Papp Brigitta a
jelölést elfogadta. A KHT Papp Brigittát 15-0-0 arányban támogatta.
11.12.
Papp Brigitta jelölte Nagy Renátát a Kollégiumi Bizottság tagságára. Nagy Renáta a jelölést
elfogadta. A KHT Nagy Renátát 15-0-0 arányban támogatta.

12. Mellékletek:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Kari Hallgatói Tanács

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Vásárhelyi Pál Kollégium
Telefon/fax: 06-1-463-1508
Email: kht@vpk.bme.hu

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.10.20
Következő ülés: 2014. október 24.

…………………………….
Mészáros Judit
Jegyzőkönyvvezető

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Kari Hallgatói Tanács

…………………………….
Réger Bálint
KHT elnök

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Vásárhelyi Pál Kollégium
Telefon/fax: 06-1-463-1508
Email: kht@vpk.bme.hu

