Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2015. szeptember 07-én (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete:19:00
Az ülés vége: 23:00

Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok:Batka Roland, Boda Mariann, Gődér Vivien, Jóvér Vivien, Kállai László, Kovács
Klementina, Mészáros Gábor, Nagy Renáta, Tengeri-Demkó Mátyás László, Szücs Krisztián Bulcsu
Kimentését kérte:
Késett:
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég:Dr. Joó Attila László, Dr. Krámer Tamás, Kiss Ferenc, Fábián Eszter
Póttag:-

1. Nagy Renáta beszámolója:
1.1. Nagy Renáta megnyitotta az ülést és kérte, hogy az aktív mandátummal rendelkező Kari Hallgatói Tanács
tagok kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói jogviszonnyal. Nagy Renáta
megállapította, hogy a jelenlévők mindegyike rendelkezik mandátummal.
1.2. Nagy Renáta elmondta, hogy a Gólyatábor beszámoló végére egy lehetőleg pozitív hangvételű utószót kell
írnia Szilágyi Márkkal.
1.3. Nagy Renáta beszámolt arról, hogy meghívták a Dékáni Tanácsra, amely szerda délután 13:00 órakor
kerül megrendezésre.
1.4. Nagy Renáta megkérte Jóvér Vivient, hogy számoljon be a Pályaorientációs Bizottság előadásról, mely a
középiskolás diákok számára kerül bemutatásra, ez által lelkesítve őket a karon történő továbbtanulásra.
Megérkezett Dr. Joó Attila
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1.5. Nagy Renátaköszöntötte Dr. Joó Attilát, aki a gazdasági dékánhelyettesi pozícióra jelentkezett és kérte,
hogy ismertesse röviden a pályázatába foglaltakat.
1.6. Dr. Joó Attila tervei között szerepel a karunk létszámának növelése, tanszékek vállalkozási
tevékenységének javítása. Jó kapcsolatot ápolva különböző cégekkel, magántőkésekkel, úgy érzi
termékfejlesztéseket lehetne létrehozni, amely növelné a bevételt karunk számára.
1.7. Nagy Renáta felvetette, hogy az ipar nagy hatással van rendezvényeinkre, melyet cégek finanszíroznak.
Megkérdezte Dr. Joó Attila tanár urat arról, hogy lát e lehetőséget a Kari közélet támogatására. Dr. Joó
Attila nem zárkózott el, de további egyeztetések szükségesek a kérdésben.
1.8. Gődér Vivienmegkérdezte Dr. Joó Attilát arról, hogy a pályázatában említett új kari szervezet létrehozásán
belül mit lehet érteni.Dr. Joó Attila válaszában elmondta, hogy tervek között szeperel,a már meglévő 9
tanszék mellé egy új szervezeti egységet létrehozni, amely önálló költségvetéssel rendelkezne.
1.9.

Joó Attila megkérdezte Nagy Renátát arról, hogy milyen elvárásaink vannak az új gazdasági dékán
helyettes felé.Nagy Renáta azt válaszolta, hogy szeretné, ha tanácsokkal látna el bennünket gazdasági
ügyekkel kapcsolatban.

Dr. Joó Attila távozott.
Megérkezett Dr.Krámer Tamás
1.10. Nagy Renátaköszöntötte Dr. Krámer Tamást, aki tudományos dékánhelyettesi pozícióra jelentkezett és
kérte, hogy foglalja össze röviden pályázatát.
1.11. Dr. Krámer Tamás beszámolt arról, hogy július 1. óta Dékán Úr munkáját segíti.
1.12. Dr. Krámer Tamás tervei között is szerepelt a karunk hallgatói létszámának növelése és egy
Tudásközpont létrehozása új szervezeti egységként.
1.13. Szeretné népszerűsíteni a Tudományos Diák Konferenciát a hallgatók körében. Ismertté szeretné tenni a
Szuperszámítógép használatát a tanszékeken.
1.14. Jóvér Vivien azt tanácsolta Dr. Krámer Tamásnak, hogy ki lehetne hirdetni korábban a TDK témáit,
tekintve, hogy a hallgatók érdeklődését jobban felkeltené. Dr. Krámer Tamás jónak találta a felvetést.
Dr. KrámerTamás távozott.
1.15. Nagy Renáta kérte, hogy valaki készítse el a Nyílt Napon osztogatottkari kiadványt. A feladatot Kovács
Klementina és Mészáros Gábor vállalta el.
1.16. Nagy Renáta beszámolt a tanévnyitó ünnepségről, ahol többek között Daku Dávid is beszédet mondott.
Kérte, hogy akinek lehetősége van rá, csatalkozzon az Élő bolygó eseményhez.
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1.17. Nagy Renáta elmondta, hogy múlt héten megbeszélésen volt a Kancellár Úrnál, ahol ismertették, hogy a
kollégiummal kapcsolatban új rendszert kell kialakítani, amely egységesen elérhető lenne egy
weboldalon. Azt nem szeretnék, ha a szobaosztásokat a Kollégiumi Igazgatóság végezné, ez jövőben is
maradna a képviseletek hatáskörében.
Megérkezett Fábián Eszter, a mentorgárda új körvezetője.
1.18. Elmondta, hogy háromhete vette át a mentorgárda vezetését, melyben már hároméve körtagként van
jelen. Úgy érzi alkalmas erre a posztra.
1.19. Nem tervez más jellegű új programokat. Meg szeretné tartani az eddigieket.
1.20. Fábián Eszter beszámolt arról, hogy indítanak őszi jelöltséget is.
1.21. Fábián Eszter szeretné, ha az osztályfőnöki órák szervezettebbek lennének.
1.22. Nagy Renáta megkérdezte Fábián Esztert, hogy szerinte miben hasonlít a Mentorgárda és a KHT
tevékenysége. Fábián Eszter azt válaszolta, hogy mindkettőhöz fordulhatnak segítségért a hallgatók.
1.23. Nagy Renáta azt javasolta, hogy a Mentorgárda és a KHT nyisson egymás felé a jövőben, ugyanis a
jelenlegi állapotot aggasztónak tartja.
Fábián Eszter távozott.
1.24. Nagy Renáta előterjesztette a VPK Net jutalmazását. A KHT 10-0-0 arányban egyhangúlag elfogadta.
1.25. Nagy Renáta ismertette a KHT tagokkal az irodából való eszközök elvitelére érvényes szabályzatot. Ha
valaki nem megfelelően jár el ezekkel kapcsolatban, az irodai kártyája letiltásra kerül.
1.26. Nagy Renáta elmondta, hogy a KHT beszámolók határideje minden hónap 12.-e 23:59.
1.27. Nagy Renátaa KHT őszi tisztújításánakSzavazásiBizottság elnökének Molnár Lászlót kéri fel. A KHT
tagjainak nem volt ellenvetése.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (Szücs Krisztián Bulcsu) beszámolója:
2.1. Szücs Krisztián Bulcsu elmondta, hogy Daku Dávid beszámolt a vezetői értekezletről.
2.2. Szücs Krisztián Bulcsu ismertette, hogy felállt a Tudományos Tanács Stépán Gábor vezetésével. A 16 fős
testület tagjainak kétharmada MTA tag, egyharmada 45 év alatti fiatal "leendő" MTA tag.
2.3. Szücs Krisztián Bulcsu beszámolt arról, hogy szervezés alatt áll az Önkéntes nap és a BME Sportnap.
2.4. Szücs Krisztián Bulcsu elmondta, hogy a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság szerverén futó oldalak újra
elindultak, köszönhetően a MISZ közbenjárásának.
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2.5. Szücs Krisztián Bulcsu ismertette,hogy az EHK támogatta az alábbi előterjesztéseket: OHV költségvetés,
Kollégiumi vezető mentori pótpályázat a VPK-ban, valamint Kollégiumi mentori pótpályázat.
2.6. Szücs Krisztián Bulcsukiemelte, hogy az éves ütemtervben szerepel a Hallgatói Képviselőknek tartott
ZH.Nagy Renáta hozzátette, hogy ezt minden hallgatói képviselőnek kötelessége megírnia.
2.7. Szücs Krisztián Bulcsu beszámolt arról, hogy nem biztos, hogy a kari lapok szerződése határidőre
aláírásra kerül, de ettől függetlenül már megjelent a Műhely,a közbeszerzési eljáráson kívül.
2.8. Szücs Krisztián Bulcsu elmondta, hogy az egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke Demjén Zita lett.
2.9.

Szücs Krisztián Bulcsu ismertette, hogy megrendezésre kerül az 5vös 5km-es futás, amire az EHK
kifizeti a nevezési díjakat az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező BME-s hallgatóknak

3. Gazdasági Bizottság (GB): Tengeri-Demkó Mátyás beszámolója:
3.1. Tengeri-Demkó Mátyás László beszámolt arról, hogy felkereste a Dékáni Hivatal illetékesét a Kari
Állófogadással kapcsolatban.
3.2. Tengeri-Demkó Mátyás Lászlóa Gólyatábor gazdasági beszámolójátelkészítette és elküldte Orbán
Balázsnak.
3.3. Tengeri-Demkó Mátyás László elmondta, hogy Togetherparty megbeszélést kezdeményeztek.
3.4. Tengeri-Demkó Mátyás László beszámolt arról, hogy a Gépítő gólyahajó sikeresen lezajlott.
Megköszönte a jegyek árusításában való segítséget Gődér Viviennek és Kovács Klementinának.
3.5. Tengeri-Demkó Mátyás László ismertette az új printerkártyás rendszert. A Kari Hallgatói Tanács
irodájából lehet majd őket kikérni és számlával együtt kell őket visszahozni.Nagy Renáta kérte, hogy
egyeztessenek a kérdésben, mielőtt azt a köröknek kiküldi.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Kállai László beszámolója:
4.1. Kállai László beszámolt arról, hogy sikerült feltölteni mind a 462 férőhelyet a Vásárhelyi Pál
Kollégiumban.
4.2. Kállai László elmondta, hogy a GHK még mindig frissíti a kollégiumi férőhelyes listáját a VPK-ban.
4.3. Kállai László elmondta, hogy tegnap összehívták a profitos köröket egy gyűlésre és ismertették velük a
kinyitással kapcsolatos tudnivalókat. Nagy Renáta hozzátette, hogy amennyiben az őszi félévben is a
tavaszi forgalmak maradnak, a nyitások számát csökkenteni kell.

5. Oktatási Bizottság (OB): Jóvér Vivienbeszámolója:
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5.1. Jóvér Vivien elmondta, hogy létre kell hozni egy momentumot, amelyben ismertetjük a KOB és a KTH
feladatát, mert olyan megkeresései érkeztek, ami nem az ő feladatköréhez tartozik.
5.2. Jóvér Vivien ismertette az új TVSZ-be foglalt lehetséges változásokat, melyet már a 2. félévtől kívánnak
bevezetni, ha elfogadásra kerül.
5.3. Jóvér Vivien beszámolt arról, hogy a GTK új ösztöndíjosztási szabályzatot készít.
5.4. Jóvér Vivien felvetette, hogy a GTK honlapján vannak kitöltött kérvények, melyek segítséget nyújtanak a
kérvényt leadni kívánt hallgatóknak. Jó ötletnek tartaná, ha mi is készítenénk hasonlókat.
5.5. Jóvér Vivien közölte a BOB tagokkal, hogy ellenőrizzék le a tárgykövetelmények feltöltését a honlapon.

6. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Jóvér Vivien beszámolója:
6.1. Jóvér Vivien beszámolt arról, hogy zajlik a Szakmai Hét szervezése. Sípos Péterrel folyamatos
egyeztetéseket folytat.
6.2. Jóvér Vivien elmondta, hogy szerdán megbeszélésük lesz a Szakkollégiummal.
6.3. Jóvér Vivien felkérte a KHT tagokat, hogy segítsenek be a Szakmai Hét vetélkedőjének szervezésében.
Mészáros Gábor elvállalta a feladatot.

7. Szociális felelősBoda Mariann beszámolója:
7.1. Boda Mariann beszámolt arról, hogy az Egységes Szociális Rendszeroldala újra elérhető.
7.2. Boda Mariann elmondta, hogy meg lett hosszabbítva a szociális támogatások elektronikusan történő
jelentkezésének időpontja. Az új határidő 2015. szeptember 11.
7.3. Boda Mariann elmondta, hogy kiírja a szóbeli bemutatások időpontjait.
7.4. Boda Mariann közölte, hogy a szociális pályázatok bírálásának vizsgájára írtak ki pótlehetőséget.

8. Pályázati Bizottság (PB):Kállai László beszámolója:
8.1. Kállai László elmondta, hogy holnap KPB ülésen vesz részt.

9. Juttatás és térítés: Gődér Vivien beszámolója:
9.1. Gődér Vivien beszámolt arról, hogy a KTH-tól megkeresést kapott a tanulmányi ösztöndíjak számításával
kapcsolatban. Lehetőséget kapott, hogy előzetes súlyszámok alapján oszthassák ki azokat, de továbbra is
marad az eddigi rendszer.

10. Egyéb
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10.1. Boda Mariann beszámolt arról, hogy Dr. Patziger Miklós felkereste és kérte a KHT segítségét német
hallgatóknak szánt programjában való részvételében.
10.2. Kovács Klementina elmondta, hogy a Építőanyagok és Magasépítés Tanszék átköltözött a K286-ba.
10.3. Gődér Vivien megkeresést kapott a Karok közti vetélkedővel kapcsolatban, melynek kapcsolattartója
Ocsovai Mariann lett.
10.4. Nagy Renáta szeretne egy közösségi ösztöndíjat és egy kari közéletet támogató külső bizottságot
létrehozni.
Kiss Ferenc távozott.
10.5. Tengeri-Demkó Mátyás László előterjesztette a gólyatábor költségvetést. A KHT 10-0-0 arányban
egyhangúlag elfogadta.
10.6. Nagy Renáta előterjesztette a gólyatábor szervezők értékelésének módosítását. A KHT 10-0-0 arányban
egyhangúlag elfogadta.

11. Mellékletek:
Gólyatábor megvalósult költségvetés
Gólyatábor főszervezői és szervezői pályázat eredményének módosítása

Budapest, 2015.09. 07.
Következő ülés: 2015. szeptember 14.

…………………………….
Boda Mariann
Jegyzőkönyvvezető
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…………………………….
Nagy Renáta
KHT elnök
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