Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2016. május 31-én (kedden) tartott üléséről.
Az ülés kezdete: 19:00
Az ülés vége: 21:05

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

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. Kovács Klementina beszámolt róla, hogy a Vásárhelyi Napok szervezői ösztöndíj pályázat
és a Közéleti ösztöndíj pályázat kiírásának véglegesített változatát
1.3. Kovács Klementina elmondta, hogy a csütörtöki napon egyeztetett Dr. Dunai Lászlóval és
Nagy Renátával a Kari Állófogadás szervezésével kapcsolatban, melyre módosított
időpontban, június 22-én kerül sor.
1.4. Kovács Klementina beszámolt róla, hogy Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság megkereste a
kari lap felelősöket a kari lapok közbeszerzésével kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy már
történt egy formátum váltás, ezért amennyiben lehetséges, nem szeretnénk a csatolt anyagban
szereplők közül választani.
1.5. Kovács Klementina elmondta, hogy a HSZI észrevételei alapján Nagy Renátával
módosították a Gólyatábor programtervre vonatkozó KHT javaslatot, melyet a hétfői napon a
Gólyatábor főszervezőjével is egyeztettek.
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1.6. Kovács Klementina tájékoztatta a képviseletet, hogy a következő ülés a megszokottól
eltérően nem hétfőn, hanem vasárnap lesz, azaz június 5-én 18 órától.
1.7. Kovács Klementina beszámolt róla, hogy a Pályaorientációs ülésén részt vett, ahol a Nyílt
Napon osztott kari kiadványról beszéltek. A KHT egyik feladata a készülő anyaggal
kapcsolatban, hogy az öntevékeny körök bemutatkozóját megírja.
1.8. Kovács Klementina elmondta, hogy a nyár folyamán még meg fog jelenni egy KHT-Karima
különszám.

2. Alelnök – R. Nagy Tibor beszámolója:
2.1. R. Nagy Tibor elmondta, hogy a KHT tagok pólói a következő héten fognak megérkezni.
2.2. R. Nagy Tibor tájékoztatta az érdeklődőket, hogy a soron következő Gólyatanács
kialakításáról szóló megbeszélés a pénteki napon esedékes.

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. Daku Dávid beszámolt Keresztes Péterrel (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) és
Németh Ádámmal (Műegyetemi Hallgatói Kft.) történő egyeztetésen elhangzottakról.
Elmondta, hogy a kari újságok megjelenéséhez szükséges beszerzés folyamatban van.
Elmondta továbbá, hogy a nyári kari táborok szervezése és a megvalósuláshoz szükséges
gazdasági kérdések tisztázása elkezdődött.
3.1.2. Daku Dávid elmondta, hogy egyeztetett Mikó Zoltánnal (műszaki kancellárhelyettes) a
jövőbeli campus fejlesztési tervekről. Elmondta, hogy a következő hónaptól az egyetem
néhány épületében elindul a szervezett szelektív hulladékgyűjtés. Elmondta továbbá,
hogy a jövőben egy BME-s mobil applikációt szeretne fejleszteni az egyetem, amelyhez
kérte a hallgatók segítségét.
3.1.3. Krisztián Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Tájékoztatta az EHK tagjait
a TVSZ jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy a Vezetői Értekezlet aggályait fejezte ki a
készülő TVSZ-szel kapcsolatban, így valószínűleg júniusban nem terjesztik elő a
Szenátus ülésére. Elmondta továbbá, hogy minden BME-s képzést akkreditálnak angol
nyelven.
3.1.4. Nagy Renáta előterjesztette a kollégiumi mentori és vezető mentori pályázati kiírást a
2016/17 őszi félévre, melyet az EHK egyhangúlag, 14-0-0 arányban támogatott.
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3.1.5. Nagy Renáta beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy a héten
egyeztetett a Kancellária Kollégiumok Igazgatóság munkatársaival a Vásárhelyi Pál
Kollégium nyári kiürítésével kapcsolatban. Elmondta továbbá, hogy a Vásárhelyi Pál
kollégium nyári felújítása várhatóan a regisztrációs hétre befejeződik. Valamint
elmondta, hogy minden kartól megkapta a kollégiumi mentori pályázathoz szükséges
mentorszám igényeket az egyes kollégiumokba. Elmondta, hogy a következő félévtől
kieső Nagytétényi úti Kollégium férőhelyeinek pótlására egyeztetett Csiki Tiborral
(Kancellária Kollégiumok Igazgatóság).
3.1.6. Traxler Balázs beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy a héten a
szociális ösztöndíjakhoz kapcsolódó kiírásokat és dokumentumokat tekintette át a Belső
Szociális Bizottság és a Szenátus Szociális Bizottság segítségével. Elmondta továbbá,
hogy az új szociális rendszer honlapjával kapcsolatos előkészületek elkezdődtek.

4. Gazdasági Bizottság (GB) – Czégényi Ákos beszámolója:
4.1. Czégényi Ákos beszámolt róla, hogy a Mentorgárda Sörterasz rendezvénye gond nélkül
lezajlott.
4.2. Czégényi Ákos elmondta, hogy a következő ülésre a Vásárhelyi Napok és a Szakest
megvalósult költségvetését bemutatja.
4.3. Czégényi Ákos előterjesztette a 2016-os Kari Tábor költségvetését és ismertette a
programtervet. A KHT a Kari Tábor előzetes költségvetését egyhangúlag támogatta.
4.4. Czégényi Ákos tájékoztatta a képviseletet, hogy a Vásárhelyi Napok szervezői továbbra sem
adtak vissza bizonyos kikölcsönzött eszközöket.

5. Kollégiumi Bizottság (KB) − Hadarics Réka beszámolója:
5.1. Hadarics Réka elmondta, hogy le szeretne mondani a KB vezetői posztról. A tanulmányai
nem úgy haladtak, ahogyan tervezte. A munkához való minőségi és mennyiségi hozzáállása
romlott. A Kari Hallgatói Tanács 13-1-0 arányban elfogadta Hadarics Réka lemondását a
Kollégiumi Bizottság vezetői posztról. Kovács Klementina Czégényi Ákost jelölte a posztra,
aki a jelölést elfogadta. A Kari Hallgatói Tanács 12 igen - 2 nem – 0 tartózkodás mellett
támogatta. Czégényi Ákos jelölte Hadarics Rékát Kollégiumi Bizottság tagnak. Hadarics
Réka a jelölést elfogadta. A Kari Hallgatói Tanács 13-1-0 arányban támogatta.
5.2. Hadarics Réka beszámolt róla, hogy a leltár ellenőrzés folyamatban van, pénteki határidővel
kell elkészíteni.
5.3. Hadarics Réka elmondta, hogy Külső Kollégiumi Bizottság ülést tartottak, ahol a
körvezetőket tájékoztatták a félév végi információkról.
5.4. Hadarics Réka tájékoztatta a képviseletet, hogy a KHT oldalára kikerültek az őszi és nyári
felvételi információk és a KHT SzMSz 6. sz. mellékletet módosításáról szóló tájékoztatót.
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5.5. Hadarics Réka felvetette, hogy a nyári férőhelyek szobabeosztására nincs elvrendszer, azt
javasolja, hogy a tavaszi szobabeosztás elkészítését vegyük alapul, valamint vegyük
figyelembe, hogy a kollégiumi férőhelyet igénylő hallgató a nyár mekkora időszakára kéri az
elhelyezést.

6. Belső Oktatási Bizottság (BOB) − Kiss Ferenc beszámolója:
6.1. Kiss Ferenc beszámolt róla, hogy kedden egyeztetett Dr. Lovas Tamással a TVSZ
módosítást kapcsán, melyet a jövőben rendszeresen tartanak. Kiss Ferenc jelezte felé, hogy
továbbra is van olyan tanszék, akik a tárgykövetelményeket nem küldték meg hónapok óta,
így a KHT nem tudja leellenőrizni.
6.2. Kiss Ferenc elmondta, hogy a félév végének közeledtével nagy számú utólagos passziválási
kérvény érkezett.
6.3. Kovács Klementina kérte a bizottságot, hogy készítsenek egy táblázatot a tanszéki
összekötőkről és az elérhetőségeikről.
6.4. Nagy Renáta elmondta, hogy a hét végére el fog készülni az őszi félév OHV adatainak
kiértékelése, melyet a tárgyfelvételig közzétesznek.

7. Rendezvényszervező Bizottság (RB) – Nagy Renáta beszámolója:
7.1. Nagy Renáta elmondta, hogy a Kari Állófogadás megvalósításán dolgozott.

8. Szociális felelős – Gődér Vivien beszámolója
8.1. Gődér Vivien beszámolt róla, hogy Szenátus Szociális Bizottsága ülésén vett részt, ahol egy
korábbi döntést módosítottak, eljárási hiba végett. Emellett a beérkezett Rendkívüli szociális
ösztöndíj pályázatokat bíráltak.
8.2. Gődér Vivien elmondta, hogy a nyári ütemtervet megkapta Traxler Balázstól (EHK).
Nyáron kiemelt feladat az új szociális rendszer specifikációjának elkészítése.

9. Juttatás-és térítés: Gődér Vivien beszámolója:
9.1. Gődér Vivien elmondta, hogy nem történt változás a juttatás-térítést érintő területeken.

10. Pályázati Bizottság (PB) –Tóth Rebeka Réka beszámolója:
10.1.
Tóth Rebeka Réka elmondta, hogy Nagy Edit (EHK) kérte, hogy az ősszel első és
második alkalommal kifizetendő ösztöndíj pályázatokat küldje meg részére legkésőbb június
20-ig.

11. Egyéb:
11.1. Vígh István tájékoztatta a képviseletet, hogy a Diplomavédés főpróba szervezése zajlik.

12.

Mellékletek:
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Budapest, 2016. május 31.
Következő ülés: 2016. június 5.

…………………………….

…………………………….

Nagy Renáta

Kovács Klementina

Jegyzőkönyvvezető
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