Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2016. október 3-án (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete: 19:30
Az ülés vége: 23:42

Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Czégényi Ákos, Fazekas Barbara, Gődér Vivien, Hadarics Réka,
Kiss Ferenc, Kovács Klementina, Lányi Csaba, Nagy Renáta, R. Nagy Tibor, Szanyi Dóra,
Tengeri-Demkó Mátyás László, Vígh István
Kimentését kérte:
Késett:
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég: 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. Kovács Klementina beszámolt az elnöki értekezleten elhangzottakról. Elmondta, hogy nem
hangzott el új információ ahhoz képest, amiről a KHT EHK tagjai hétről hétre beszámolnak. A
kollégiumi kardio és kondi termek szerződéseinek elkészítése folyamatban van, egyelőre nem
lehet tudni mikor kezdődhet meg a díjbeszedés. Elmondta továbbá, hogy elhangzott, hogy a
közeljövőben a kollégiumokba új bútorok kerülnek kiszállításra.
1.3. Kovács Klementina felhívta a KHT tagok figyelmét, hogy a következő héten Kari Tanács lesz,
ezért a héten a napirendi pontok és az aktuális kari ügyek áttekintésére Dékáni Tanácson fog
részt venni.

2. Alelnök – R. Nagy Tibor beszámolója:
2.1. R. Nagy Tibor elmondta, hogy a szerdai napon az elsőévesek Normafa programján a
Gólyatanács iránt érdeklődőknek készült feladatokkal.

3. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) – Gődér Vivien beszámolója:
3.1. Gődér Vivien tájékoztatta a KHT tagjait az EHK ülésen elhangzott legfontosabb
tudnivalókról:
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3.1.1. Krisztián Dávid beszámolt a Vezetői Értekezleten történtekről. Elmondta, hogy szó volt
a GTK BME-n belüli helyzetéről, valamint a karok és a BME által kiállított pályázati
befogadó nyilatkozatokról. Elmondta, hogy szó volt az egyetemi imateremről. Elmondta,
hogy a Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ létrejött az egyetemen és megkezdte
működését.
3.1.2. Németh Ádám és Rácz Tamás vendégként beszámolt a Műegyetemi Hallgatói Kft. és a
Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány területén történtekről.
3.1.3. Krisztián Dávid elmondta, hogy egyeztetett Németh Ádámmal (Műegyetemi Hallgatói
Kft.) az őszi gólyabálok szervezéséről.
3.1.4. Krisztián Dávid elmondta, hogy egyeztetett Rémai Zsolttal (Kancellária Kollégiumok
Igazgatóság) a kollégiumok helyzetéről.
3.1.5. Krisztián Dávid elmondta, hogy egyeztetett Daku Dáviddal, Szabó Tamással és Vass
Bencével a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer fejlesztéséről és a
hozzá kapcsolódó szerződések előkészítéséről.
3.1.6. Krisztián Dávid elmondta, hogy egyeztetett Gulyás Tiborral (HÖOK, elnök) a HOÖK
jövőbeli terveiről.
3.1.7. Krisztián Dávid előterjesztette javaslatát, miszerint a BME támogassa Gulyás Tibor
pályázatát a HÖOK elnöki posztra, melyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban
támogatott.
3.1.8. Kovalovszki Máté előterjesztette az irodavezetői pályázat kiírását, mellyel az EHK
egyhangúlag, 16-0-0 arányban egyetértett.
3.1.9. Lőrincz László előterjesztette a Simonyi Károly Szakkollégium NTP pályázatának
megelőlegezését, melyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott.
3.1.10. Barabás Zoltán beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy az OHV
megújításához szükséges munkákat elkezdte. Elmondta, hogy aktualizálta a
projektlistákat. Egyeztetett Süveges Péterrel (Kancellária, Monitoring- és Kontrolling
Osztály) a különeljárási díjak mértékéről.
3.1.11. Nagy Renáta beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett
Rémia Zsolttal (Kancellária Kollégiumok Igazgatóság) a kollégiumok pénzügyi
helyzetéről és a kollégiumi férőhelyek töltéséről. Elmondta, hogy egyeztetett Vass
Bencével a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer fejlesztéséről.
Elmondta, hogy a kollégiumokban egyre gyakrabban történik promóciós termékek
elhelyezése hallgatói ellenőrzés nélkül, ami hosszú távon problémákhoz vezethet, az
ügyben egyeztetésbe kezdett az illetékes szervekkel.
3.1.12. Kiss Viktor beszámolt a HÖOK kollégiumi munkabizottság ülésen elhangzottakról.
3.1.13. Gődér Vivien beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy az elmúlt
időszakban a Rendszeres és Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatokkal és
alaptámogatással foglalkozott. Elmondta, hogy a héten Belső Szociális Bizottság ülést
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tartott, ahol a bírálói jutalmazásról volt szó. Elmondta, hogy előkészítette a TJSZ 3. számú
mellékletét, amelyet véleményezésre kiküldött a kari referensek részére.
3.1.14. Vidák Miklós beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett
Keresztes Péterrel (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) a költések állásáról, a hallgatói
rendezvények szervezéséről és a hallgatói nyomtatásról.
3.1.15. Kovalovszki Máté tájékoztatta az EHK-t a pályázat területén történtekről. Elmondta,
hogy egyeztetett a félév hátralevő részében kiírandó pályázatok engedélyeztetéséről.
Elmondta, hogy elkezdte a TJSZ-hez kapcsolódó módosító javaslatok előkészítését.

4. Gazdasági Bizottság (GB) – Czégényi Ákos beszámolója:
4.1. Czégényi Ákos elmondta, a Normafa program sikeresen lezajlott.
4.2. Czégényi Ákos bemutatta a Mentorgárda gazdasági felelőse, Szilágyi Márk által készített
költségtervezetet a félév további Mentorgárda által szervezett csapatépítő rendezvényekre.
4.3. Czégényi Ákos elmondta, hogy a Gólyafoci időpontja október 15.
4.4. Czégényi Ákos elmondta, hogy a kollégiumban a meccsvetítések végett egy
telekommunikációs céggel kötött szerződés teljesítésével problémák merültek fel. Ezzel
kapcsolatban egyeztetett Hubay Mátyással, aki tovább irányította Orbán Balázshoz.
4.5. Kovács Klementina kérdésére, miszerint a Vásárhelyi Napon gazdasági beszámolóját mikor
mutatja be, azt válaszolta, hogy a soron következő ülésen.

5. Kollégiumi Bizottság (KB) − Czégényi Ákos beszámolója:
5.1. Czégényi Ákos elmondta, hogy a kollégiumban az utolsó üres ÉMK férőhely is fel lett töltve.
5.2. Czégényi Ákos beszámolt róla, hogy egy VIK-es hallgató részéről érkezett igény szobacserére,
melynek megpróbál eleget tenni.
5.3. Czégényi Ákos elmondta, hogy az új beköltözőknek elkészítette a beléptető kártyákat.
5.4. Czégényi Ákos elmondta, hogy egyeztett Hubay Mátyással azzal kapcsolatban, hogy a portán
kevés vendégkártya használható és újak rendelése szükséges.
5.5. Czégényi Ákos elmondta, hogy a körvezetőknek Külső Kollégiumi Bizottság ülést fog tartani,
melyre a doodle-t kiküldte.
5.6. Czégényi Ákos megkérte a PR tagokat, hogy a félévben díjmentes éjszakák közzétételét tegyék
meg.
5.7. Kovács Klementina emlékeztette a KB tagokat, hogy a VPKLakókban továbbra is találhatók
olyan tagok, akik nem kollégisták. Czégényi Ákos ígéretet tett a csoport frissítésére.
5.8. Czégényi Ákos elmondta, hogy a Szakkollégium új elnöke Ferenczi Andrea lett.
5.9. Czégényi Ákos elmondta, hogy kollégiumi fegyelmi tárgyalások lesznek a következő héten.
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6. Belső Oktatási Bizottság (BOB) − Kiss Ferenc beszámolója:
6.1. Kiss Ferenc megkérte a KHT tagjait, hogy a felsőbbéves szakmai vetélkedő lebonyolításában
segédkezzenek. A feladatra Kovács Klementina, Gődér Vivien és Nagy Renáta jelentkeztek.
6.2. Kiss Ferenc elmondta, hogy a héten nem volt Külső Oktatási Bizottság, ezért külön időpontban
egyeztetett az EHK oktatás referensével az aktuális ügyekkel kapcsolatban.
6.3. Kiss Ferenc elmondta, hogy oktatói szinten fel kell mérni, milyen változtatásokat
eszközölnének az OHV kérdéssorban.
6.4. Nagy Renáta elmondta, hogy Joó Attilával egyeztett arról, hogy az oktatási oldalról kérdőívet
kell készíteni.
6.5. Kiss Ferenc jelezte, hogy két hallgató pályázott a Jegyzetpályázatra.
6.6. Kiss Ferenc elmondta, hogy a BOB tagok készüljenek fel arra, hogy hamarosan be kell kérniük
a tanszékektől a tárgykövetelményeket.

7. Rendezvényszervező Bizottság (RB) – Nagy Renáta beszámolója:
7.1. Nagy Renáta ismertette a KHT tagokkal a Szakmai Hét programját és áttekintették a
szervezéssel kapcsolatos heti feladatokat.

8. Szociális felelős – Szanyi Dóra beszámolója
8.1. Szanyi Dóra elmondta, hogy a felszólalások elbírálásában segédkezett.
8.2. Szanyi Dóra beszámolt róla, hogy Gődér Viviennel elkészítették a szociális bírálók
jutalmazására vonatkozó javaslatot.

9. Juttatás-és térítés: Gődér Vivien beszámolója:
9.1. Gődér Vivien elmondta, hogy a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban számtalan megkeresés
érkezett hozzá, jogos felszólalás nem volt.

10. Pályázati Bizottság (PB) – Fazekas Barbara beszámolója:
10.1.
Fazekas Barbara beszámolt róla, hogy a beérkezett KariBME pályázatok előzetes
eredményének megállapítása megtörtént.
10.2.
Fazekas Barbara bemutatta a következő Vásárhelyi Napok főszervezői pályázatot.
Nagy Renáta javasolta, hogy teremtsen a KHT lehetőséget arra, hogy az évfolyam első
alkalommal találkozzon egy gyűlésen.

11. Egyéb:
11.1. Kovács Klementina emlékeztette a KHT tagjait, hogy hamarosan beszámolási határidő lesz.
11.2. Nagy Renáta beszámolt a Szakkollégium taggyűlésén történtekről.
11.3. R.Nagy Tibor emlékeztette a KHT tagjait a Plakátozási szabályzat betartására.
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11.4. Hadarics Réka elmondta, hogy az első Építőmérnöki délutánt október 11-én fogja tartani a
Kar.
11.5. Kósa Zsófia elmondta, hogy a Tisztújításkor úgy tervezte, hogy fél év alatt megismerkedik a
testület munkájával. Nem érzi, hogy bármely feladatkör érdekelné, nem is végzi el a feladatait,
ezért le szeretne mondani. A KHT a lemondását 11-2-0 (igen-nem-tartózkodás) mellett
elfogadta.
11.6. Kiss Ferenc a BOB új tagjának Vígh Istvánt jelölte, melyet a KHT 11-1-0 (igen-nemtartózkodás) mellett támogatott.
11.7. A megürült irodafelelősi pozícióra Hadarics Réka jelentkezett, melyet a KHT egyhangúlag
támogatott.
11.8. Kovács Klementina megkérte a PR lista tagjait, hogy a feladatukat végezzék el és a
levelezőlistára felküldött anyagokat mielőbb tegyék közzé.

12.

Mellékletek:
12.1.

Kósa Zsófia lemondás nyilatkozat.docx

12.2.

KariBME elozetes.xlsx

Budapest, 2016. október 3.
Következő ülés: 2016. október 10.

…………………………….

…………………………….

Nagy Renáta

Kovács Klementina
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