Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. május 19.-én (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete: 19:00

Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Aipli Sándor Márk, Batka Roland, Bíbok Attila, Gál Ádám, Jóvér Vivien, Mészáros Judit,
Nagy Renáta, Nyilas Mihály, Pataki Tímea, Pinczei Emese, Rácz Péter, Réger Bálint, Sárik Veronika, Tóth
Rebeka
Kimentését kérte: Madarász Márk
Késett:
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég:
Póttag: -

1. Réger Bálint beszámolója:
1.1. Réger Bálint részt vett a Kari Tanács legutóbbi ülésén és beszámolt annak főbb pontjairól. Sor került a kari
SZMSZ módosítására, bevezették a ,,Decan Emeritus” címet, melyet Dr. Lovas Antal és Dr. Farkas György
korábbi dékánok vehetnek majd át. Továbbá megvitatták az Oktatás Fejlesztési Bizottság anyagát az új
mintatantervvel kapcsolatban.
1.2. A KHT tagjainak szintén lehetősége nyílt véleményezni a mintatantervvel kapcsolatos felvetéseket, majd
egy eszmecserét követően több javaslat is megfogalmazódott. Ezeket Réger Bálint továbbítani fogja a
bizottságnak. A javaslatok közül kiemelendő, egy hallgatói fórumsorozat megszervezése. A fórumon
konkrét kérdésekkel készülve lehetne így kikérni a hallgatók véleményét is, biztosítva a széleskörű és
őszinte válaszadás lehetőségét a mintatanterv különböző pontjairól.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta beszámolója:
2.1. Nagy Renáta elmondta, hogy lezajlottak a szakkolégiumi akkreditációk, melynek következtében 11
szakkollégiumból 6-ot csak feltételesen akkreditáltak, az újrapályázás lehetősége pedig augusztusban lesz
lehetséges.
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2.2. Az Oktatási Hivatal felül fogja vizsgáltatni az egyetemmel az állami támogatáson lévő hallgatók féléveinek
számát. Nagy Renáta megkérte a KHT tagjait, hogy amennyiben hallgatói megkeresés történik ez ügyben,
irányítsák a hallgatót a Központi Tanulmányi Hivatalba, mert ez az ő hatáskörükbe tartozik.
2.3. Nagy Renáta elmondta, hogy a Balatonlellén átsöpört óriási vihar miatt rengeteg kár keletkezett a táborban,
a területet fertőtleníteni kell, így a folyó felújítási munkálatok elhúzódhatnak.
2.4. Nagy Renáta beszámolt arról, hogy Farkas Lászlót választotta az EHK új kollégiumi referensé. 11-3-0
arányban.
2.5. Az operatív értekezleten többek között szó esett arról is, hogy a következő félévben ismét várhatóak brazil
hallgatók az egyetemre.
2.6. Folyamatban van egy külső PR bizottság szervezése.
2.7. A BME-BCE Kötélhúzás kártérítésének ügyét is megtárgyalták.
2.8. A SPP jelezte, hogy hivatalos BME sítábort szeretne rendezni.
2.9. Farkas László beszámolt a kollégiumi helyek szétosztásáról, valamint a kollégiumi mentor pályázatok
kiírásáról.
2.10.
A köztársasági ösztöndíj kiírása jövő héten esedékes. Jóvér Vivien elmondta, hogy az ösztöndíjnak
innentől kezdve nem lesz rektori utasítása, egy felesleges hivatali kört spórolva ezzel.
2.11.

Gulyás Tibor HÖOK elnöknek indult.

2.12.
Nagy Renáta elmondta, hogy a közeljövőben történő kollégiumi bejáráson részt vehetnek a KHT
tagjai is, amennyiben igény van rá.

3. Kollégiumi Bizottság (KB): Nagy Renáta beszámolója:
3.1. Nagy Renáta bejelentette, hogy VPKNet SZMSZ módosítás várható a közeljövőben.
3.2. A KKB ülésén megtörtént a karok közötti kollégiumi helyek beosztása. A VPK-ban az építős helyek száma
492 db lesz.
3.3. A kollégiumi bejárás július 2.-án fog megtörténni, melynek során felmérik a kollégiumi szobák állapotát a
szükséges felújításokhoz.
3.4. Nagy Renáta elmondta, hogy a nyári kollégiumi jelentkezésre, majd júniusban kerül sor.
3.5. Pénteken kerül kiírása a kollégiumi mentori pályázat, melyre két hétig lehet majd jelentkezni.
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3.6. A Vásárhelyi Pál Kollégium A épületének 0-6 szintjét előreláthatólag ki fogják adni, ami problémákat
okozhat a férőhelyek osztása során, mert emellett a többi kollégiumból is jönni fognak lakók a felújítások
miatt.

4. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emese beszámolója:
4.1. Pinczei Emese elmondta, hogy szerdán Külső Oktatási Bizottsági ülésre kerül majd sor.

5. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Jóvér Vivien beszámolója:
5.1. Jóvér Vivien felhívta a KHT figyelmét arra, hogy a Szakmai Hét főszervezői pályázatára még nem érkezett
jelentkezés, ezért a pályázat elektronikus leadásának határideje péntek estére módosult.

6. Szociális felelős – Sárik Veronika beszámolója:
6.1. Sárik Veronika részt vett a KSZB ülésén, ahol az új szociális honlapról egyeztettek.
6.2. Nagy Renáta elmondta, hogy szó esett egy egyetemi szintű szociális kérdőív ötletéről.
6.3. Nagy Renáta jelezte, hogy megkezdte a korábban elbírált szociális pályázatok átnézését, külön figyelmet
fordítva az öneltartók kérdéskörére. A cél, hogy a különböző anomáliákat kiszűrje, később pedig egy
kimutatást is készít majd az eredményekből.

7. Pályázati Bizottság (PB) : Pataki Tímea beszámolója:
7.1. Pataki Tímea beszámolt a KPB alakuló üléséről.

8. Egyebek:
8.1. Réger Bálint megkérte a bizottságok vezetőit, hogy összegezzék és töltsék fel a dolgaikat a szerverre.
8.2. Réger Bálint elmondta, hogy a Kari Hallgatói Tanács a vizsgaidőszakban is minden hétfőn ülést tart 19:00tól.
8.3. Réger Bálint felkérte az OB vezetőjét, hogy a hallgatói kérdőív válaszai alapján kidolgozott javaslatok
oktatási részéhez, a zárthelyi naptár kérdésében tegyen javaslatot. A OB ennek fényében a zh naptár
összeállítását a félév legelejére tervezi teljesíteni.
8.4. Nagy Renáta elmondta, hogy a gólyacsomag elkészítésének határideje június 11.
8.5. Felvetődött egy diplomásoknak tartandó elő-védés lehetősége, a doktorandusz oktatók bevonásával. Ennek
ügyében a KHT fel fogja keresni a Zielinski Szilárd Szakkollégiumot, hogy közös munkával megvalósuljon
a kezdeményezés.
8.6. A Képítő Fotókör új körvezetője Dolák Ádám lett.

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

8.7. A hallgatói kérdőíven alapuló ötletlistán lévő javaslatok újra megbeszélésre kerültek, a KHT a beszámolók
nyilvánosságáról szóló javaslatot 12-2-0 arányban elfogadta.
8.8. Réger Bálint felkérte a KHT honlap felelősét az információk mihamarabbi frissítésére.

9. Mellékletek:

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.05.19.
Következő ülés: 2014. május 26.

…………………………….

…………………………….

Mészáros Judit

Réger Bálint

Jegyzőkönyvvezető

KHT elnök
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