Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2016. szeptember 12-én (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete: 19:30
Az ülés vége: 22:10

Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Czégényi Ákos, Gődér Vivien, Hadarics Réka, Kiss Ferenc, Kovács
Klementina, Lányi Csaba, Nagy Renáta, R. Nagy Tibor, Szanyi Dóra, Tengeri-Demkó
Mátyás László, Tóth Rebeka Réka, Vígh István
Kimentését kérte: Boda Mariann
Késett:
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég: Dr. Dunai László
Póttag:-

1. Kovács Klementina beszámolója:
1.1. Kovács Klementina megnyitotta az ülést és kérte, hogy az aktív mandátummal rendelkező
Kari Hallgatói Tanács tagok kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói
jogviszonnyal. Kovács Klementina megállapította, hogy a jelenlévők mindegyike
rendelkezik mandátummal.
1.2. Dr. Dunai László megtartotta beszámolóját. Ismertette a kari oktatói létszámot, illetve a
jelentkezési statisztikákat. Kiemelte, hogy a Karnak a lemorzsolódás csökkentésével
foglalkozni kell. Az új TVSZ és KKK egyeztetéseket a karon folyamatosan kommunikálták,
ezek eredményeképpen a BSc mintatanterv változtatása várható. Elmondta továbbá azt is,
hogy az MSc képzés átalakításra fog kerülni az évben, várhatóan kevesebb tárgy lesz, viszont
azok nagyobb kreditértékűek lesznek.
1.3. Kovács Klementina megkérte Tóth Rebeka Rékát, hogy mondja el miért szeretne
lemondani. Tóth Rebeka Réka válaszként elmondta, hogy a nyáron már nem foglalkozott
KHT-hoz köthető feladatokkal és nem is hiányzott neki. Úgy érezte, hogy nem tartja a KHT
megfelelőnek a posztra, így elveszett a lelkesedése és nem érezte úgy, hogy ezt folytassa. A
KHT Tóth Rebeka Réka lemondását egyhangúlag elfogadta.
Tóth Rebeka Réka távozott
1.4. Kovács Klementina beszámolt a keddi elnöki értekezleten elhangzottakról. A kondi/kardio
termek használata után fizetendő térítés díj beszedése hamarosan megkezdődik a BME jegy
oldalán. Az idei évben a karoknak lehetősége van a gödi mérőtáborra foglalásokat leadni.
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1.5. Kovács Klementina beszámolt róla, hogy egyeztetett Weidmann Mihállyal a profitos
öntevékeny körök nyitásait elmondta. Elmondta, hogy a Together rendezvény előtt a Drönk
kinyithat.
1.6. Kovács Klementina tájékoztatta a KHT-t, hogy az ösztöndíj pályázatok eredményeinek
elfogadása végett a következő ülést szeptember 18-án (vasárnap) tartja.
1.7. Kovács Klementina elmondta, hogy a Kari Tanácsok és a pályázatokhoz köthető határidőket
felvezette a Naptárba.
1.8. Kovács Klementina tájékoztatta a képviseletet, hogy heti két órában fogadóórát kell tartani.
1.9. Kovács Klementina elmondta, hogy a soron következő Kari Tanácson már az újonnan
megválasztott oktatók fognak megjelenni.
1.10.
Boda Mariann jelezte, hogy nem tud ezen a Kari Tanácson részt venni és a soron
következőkön sem, ezért kérte, hogy a KHT hagyja jóvá a posztról való lemondását. A KHT
ezt egyhangúlag támogatta. Kiss Ferenc a megürülő posztra Czégényi Ákost jelölte, melyet
a KHT 12-1-0 (igen-nem-tartózkodás) mellett támogatott. Az Erasmus Bizottság hallgatói
tagjának Czégényi Ákos Kiss Ferencet jelölte, melyet a KHT 12-0-1 (igen-nemtartózkodás) mellett támogatott.

2. Alelnök – R. Nagy Tibor beszámolója:
2.1. R. Nagy Tibor elmondta, hogy a költségtérítés csökkentés kérelmekhez köthető szociális
pályázatok elbírálásával foglalkozott.
2.2. R. Nagy Tibor elmondta, hogy a MISZISZ kapcsolattartói pályázatra ő és Kiss Ferenc
biztosan pályáztak.
2.3. R. Nagy Tibor megkérte a képviseletet, hogy a ne felejtsenek el a soron következő
Gólyaárverésre közösen tárgyat felajánlani és megjelenni a rendezvényen.

3. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) – Gődér Vivien beszámolója:
3.1. Gődér Vivien tájékoztatta a KHT tagjait az EHK ülésen elhangzott legfontosabb
tudnivalókról:
3.1.1. Nagy Edit előterjesztette az Egyetemi BME ösztöndíjpályázat kiírását, melyet az EHK
egyhangúlag, 17-0-0 arányban elfogadott.
3.1.2. Nagy Edit előterjesztette a Tudományos Diákköri Konferencia egyetemi
ösztöndíjpályázat kiírását, melyet az EHK egyhangúlag, 17-0-0 arányban elfogadott.
3.1.3. Nagy Edit előterjesztette a Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázatokat
bírálók ösztöndíjpályázat kiírását, melyet az EHK egyhangúlag, 17-0-0 arányban
elfogadott.
3.1.4. Nagy Edit előterjesztette a BME Sportösztöndíj pályázat kiírását, melyet az EHK
egyhangúlag, 17-0-0 arányban elfogadott.
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3.1.5. Nagy Edit előterjesztette az Egyetemi Külügyi ösztöndíjpályázat kiírását, melyet az
EHK egyhangúlag, 17-0-0 arányban elfogadott.
3.1.6. Nagy Edit előterjesztette a Gólyatábor szervezői egyetemi ösztöndíjpályázat kiírását,
melyet az EHK egyhangúlag, 17-0-0 arányban elfogadott.
3.1.7. Traxler Balázs előterjesztette az Egységes Szociális Rendszer specifikációját, melyet az
EHK egyhangúlag, 17-0-0 arányban elfogadott.
3.1.8. Krisztián Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy az elmúlt
időszakban a különeljárási díjakkal foglalkozott.
3.1.9. Nagy Renáta beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy a holnapi
napon lehetőség lesz a Vásárhelyi Pál kollégium felújítás utáni bejárására. Elmondta,
hogy a kollégiumi elégedettségi kérdőívvel foglalkozott, és egyeztetett a Kancellária
Kollégiumi Igazgatóság munkatársaival a Vásárhelyi Pál Kollégium felújításával
kapcsolatban.
3.1.10. Traxler Balázs beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy
egyeztetett Szabó Tamással az Egységes Szociális Rendszerhez kapcsolódó fejlesztési
munkákról. Elmondta, hogy a rendszer fejlesztéséhez szükséges specifikáció
előkészítésével foglalkozott a bizottság.

4. Gazdasági Bizottság (GB) – Czégényi Ákos beszámolója:
4.1. Czégényi Ákos elmondta, hogy az elsőévesek számára
rendezvényekkel kapcsolatban egyeztetett a Mentorgárdával.

megrendezésre

kerülő

4.2. Czégényi Ákos tájékoztatta a képviseletet, hogy a Together rendezvény október 6-án kerül
megrendezésre.
4.3. Czégényi Ákos beszámolt róla, hogy egyeztetésen fog részt venni a Gólyabállal kapcsolatban
a MŰHASZ és a GHK képviselőivel.
4.4. Czégényi Ákos felhívta a képviselet figyelmét arra, hogy a MŰHASZ-nak új székhelye van.

5. Kollégiumi Bizottság (KB) − Czégényi Ákos beszámolója:
5.1. Czégényi Ákos elmondta, hogy a héten is sok megkeresés érkezett hozzá a férőhelycserék
végett.
5.2. Czégényi Ákos elmondta, hogy a KHT díjmentes éjszakákra vonatkozó javaslatát elküldte az
illetékeseknek.
5.3. Czégényi Ákos tájékoztatta a KHT-t, hogy összesen 7 építős férőhely van üresen, ezek töltés
alatt állnak.
5.4. Czégényi Ákos elmondta, hogy az új beköltözőknek a beléptetőkártyákat folyamatosan
elkészíti, sajnos a kiadásnál történtek keveredések.
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5.5. Czégényi Ákos elmondta, hogy a VPKLakók csoport tagjai frissítésre kerülnek hamarosan.
5.6. Czégényi Ákos tájékoztatta a képviseletet, hogy több KEFIR hibát is jelzett a fejlesztők felé.
5.7. Kovács Klementina megkérte, hogy a DSK teremigénylését a lehető leghamarabb
véglegesítse.
5.8. Nagy Renáta felvetette, hogy a körvezetők számára mielőbb KKB-t kellene tartani.

6. Belső Oktatási Bizottság (BOB) − Kiss Ferenc beszámolója:
6.1. Kiss Ferenc elmondta, hogy a hétfő reggel tartott KOB-on a különeljárási díjakra vonatkozó
javaslatot véleményezték.
6.2. Kiss Ferenc megkérte a BOB tagjait, hogy ellenőrizzék, hogy a működő kari oldalra
felkerültek-e a tárgykövetelmények.
6.3. Kiss Ferenc elmondta, hogy az oktatási bizottság munkáját segítő howto-t frissíteni fogja a
félév tapasztalatai alapján.

7. Rendezvényszervező Bizottság (RB) – Nagy Renáta beszámolója:
7.1. Nagy Renáta elmondta, hogy az RB és a Szakkollégium az elmúlt héten a Szakmai Hét
előadóinak és kirándulásainak szervezésével foglalkozott.

8. Szociális felelős – Gődér Vivien beszámolója
8.1. Gődér Vivien beszámolt róla, hogy a szerdai napon a Szenátus Szociális Bizottsága ülésezni
fog, akor is meghatározzák a Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás pályázat
eredményéhez tartozó elveket határozzák meg.
8.2. Gődér Vivien elmondta, hogy az elmúlt héten is nagy számú hallgatói megkeresés érkezett
hozzá.
8.3. Gődér Vivien jelezte, hogy az EHK megválasztotta szociális felelősnek és ez
összeférhetetlen a kari szociális referensi poszttal. A KHT a posztról való lemondását
egyhangúlag támogatta. A szociális felelősi posztra Szanyi Dóra és Vígh István jelentkezett.
Szanyi Dóra elmondta, hogy már fél évvel ezelőtt is szeretett volna indulni, az őszi pályázási
időszak megerősítette elhatározásában. Vígh István elmondta, hogy a héten ő is egyeztetett
Gődér Viviennel és úgy gondolja, hogy az időbeosztásának megfelelő a feladat és elhivatott
az ellátását illetően. Arra a kérdésre, hogy mennyi ideig szeretnének KHT tagok lenni,
mindketten azt válaszolták, hogy hosszú ideig. Vígh István és Szanyi Dóra is az első
szavazáson 6 igen szavazatott kapott, egy érvénytelen szavazat volt. Kovács Klementina
kérte a KHT tagjait, hogy foglaljanak állást ismételten a kérdésben. Ezt követően a KHT 8
igen szavazat mellett Szanyi Dórát választotta szociális referensének.

9. Juttatás-és térítés: Gődér Vivien beszámolója:
9.1. Gődér Vivien elmondta, hogy nem történt változás a juttatás-térítést érintő területeken.
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10. Pályázati Bizottság (PB) –beszámolója:
10.1.
Tóth Rebeka Réka lemondásával a Pályázati felelősi poszt megürült. A feladatra
Hadarics Réka Lányi Csabát, míg R.Nagy Tibor Fazekas Barbarát jelölte. Lányi Csaba
elmondta, hogy a KHT működésébe, a nyári időszakban részt vett a pályázatok
kidolgozásában és szívesen végezné el a pályázatokkal kapcsolatos feladatokat. Fazekas
Barbara elmondta hogy váratlanul érte a jelölés, de szívesen ellátná a feladatot. A KHT az
első szavazáson Fazekas Barbarát 7 igen és Lányi Csabát 6 igen szavazat mellett
támogatta. Kovács Klementina kérte, hogy Fazekas Barbarára megerősítő szavazást
tegyen a KHT, és ez úton a KHT pályázati felelősének 8-4-1 (igen-nem-tartózkodás) mellett
megválasztotta.

11. Egyéb:
11.1. Hadarics Réka elmondta, hogy a K370-es teremhez a beton próbakockákat egy tanszék
biztosítja, Czégényi Ákos egyeztet a gondnokkal a selejt ágybetétekkel kapcsolatban.
11.2. Felmerült, hogy a KHT tagoknak is kellene ügyeletet tartani a KHT mobil telefonjának
használatára. Gődér Vivien vállalta, hogy elkészít ehhez egy táblázatot.

12.

Mellékletek:

Budapest, 2016. szeptember 12.
Következő ülés: 2016. szeptember 18.

…………………………….

…………………………….

Nagy Renáta

Kovács Klementina

Jegyzőkönyvvezető
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