Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. szeptember 1.-jén (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete:19:00

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

1. Réger Bálint beszámolója:
1.1. Réger Bálint elmondta, hogy a költségtérítéses képzési formára átsorolt hallgatók ügyében folyamatos
megbeszélések történtek a Dékánnal. Több lehetőség is felmerült a hirtelen helyzet javítására, például
egyedi költségtérítés csökkentés az érintett hallgatók számára, valamint a befizetési határidő módosítása.
Ezek közül a fizetési kötelezettség határidejének módosítása vált lehetővé, így a hallgatóknak lehetősége
van az összeget egészen az őszi félév vizsgafelvételének határidejéig kifizetni.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta beszámolója:
2.1. Nagy Renáta elmondta, hogy a DIK új igazgatója Engert Attila, míg az EHK új elnöke Daku Dávid lett.
Az EHK alakuló ülésére csütörtökön fog sor kerülni.
2.2. Az EHK tervezi, hogy a közeljövőben felvesz egy stratégiai embert, aki a DIK szervezeti újjáépítésében
segítene.

3. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
3.1. Madarász Márk előterjesztette és ismertette a 2014-es Szakmai7 előzetes költségvetését, melyet a KHT
13-0-0 arányban elfogadott.
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3.2. Madarász Márk ismertette a 2014-es Gólyahajó előzetes költségvetését. Réger Bálint ismételten megkérte
Madarász Márkot, hogy karunk, ebben a rendezvényben, ne vállaljon semmi féle gazdasági
kötelezettséget.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Nagy Renáta beszámolója:
4.1. Nagy Renáta elmondta, hogy a kollégiumi beköltözés folyamatban van, a szombati nap beköltözését ő
vezette, míg a 31.-ei napon a kollégiumi mentorok végezték a költöztetést.
4.2. Nagy Renáta jelezte, hogy a kollégiumi kártyák elfogytak, így körülbelül 100 db rendelésére szükség volt.
Ennek feltehetőleg az volt az oka, hogy sokan nem hozták vissza a nyári kollégiumi kártyáikat. Akik így nem
kaptak kártyát, ideiglenesen vendégkártyát használnak.
4.3. A beköltözés során probléma merült fel a GTK-s hallgatók listájával, amit sikerült orvosolni.
4.4. Nagy Renáta elmondta, hogy a KO ebben a félévben is biztosít 7 darab ingyenes éjszakát a kollégiumban.
Ezek a következő napokat érintik: az Egyetemi Napok csütörtökje, a Szakmai7 csütörtökje, a Gólyabál, a pótlási
hét szombatja, a pótlási hét vasárnapja, a Szilveszter, valamint a Köri állófogadás. A KHT a KB javaslatát a
2014/15-ös őszi félév ingyenes kollégiumi éjszakáiról 13-0-0 arányban elfogadta.
4.5. Nagy Renáta beszámolt arról, hogy a körök elküldték nyitásaik idejét, ami most már netes felületen
kezelhető.
4.6. Nagy Renáta kérte a Szobaátalakítás verseny promotálását.
4.7. A következő KKB-n a kulturális támogatásokról fog szó esni.
4.8. Nagy Renáta jelezte, hogy a közeljövőben új kollégiumi felelőst szeretne a helyére választani.
4.9. A nyári felújítási listák még nem kerültek elfogadásra.
4.10.
Réger Bálint kérte Nagy Renátát, hogy a nyári kollégiumi használatról történjen meg egy panasz
benyújtása.
4.11.

Nagy Renáta elmondta, hogy a fegyelmi felelős kártyák nemsokára megérkeznek.

5. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emese beszámolója:
5.1. Pinczei Emese elmondta, hogy a Neptunból hiányzó órarend ügyében, jelzett az illetékeseknek. A hiba oka
az volt, hogy a fejlesztők véletlenül elállítottak valamit, de most már dolgoznak a javításon. Azonban
Pinczei Emese észrevette, hogy bizonyos alapfunkciók sem működnek a rendszerben, így kérte, hogy ha
valaki találkozik ilyen hibával, azt egy e-mailben jelezze.
5.2. Hétfőn 16:00-kor ismét megnyitott a Neptun rendszer, így elindult a végleges tantárgyfelvétel.
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5.3. Az első oktatási héten lesz KOB, melyen rendhagyó módon részt vehetnek az Oktatási Bizottság tagjai is.
5.4. Az OHV kitöltöttsége körülbelül 30%-on áll.
5.5. Elkészült a 2014/15-ös őszi félév ZH naptára, melyből még hiányoznak a VKKT és a GTT tanszék tárgyai.
5.6. Felmerült, hogy a ZH naptárral sok probléma van, mert a tanszékek nem tartják be a tankövetelmény
módosításra vonatkozó szabályokat.
5.7. A PB és az OB közös javaslata alapján, a 2014/15-ös őszi félév Hallgatói jegyzetpályázat kiírását a KHT
13-0-0 arányban elfogadta

6. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Jóvér Vivien beszámolója:
6.1. Jóvér Vivien elmondta, hogy a szeptember 29. és október 2. között megrendezésre kerülő Szakmai7
előirányzott támogatási összeget lassan megközelítik.
6.2. Jóvér Vivien jelezte, hogy karunk valószínűleg elveszítette az A-Híd Építő Zrt-t, mint támogatót,
szerződésekkel kapcsolatos problémák miatt.

7. Szociális felelős – Sárik Veronika beszámolója:
7.1. Sárik Veronika elmondta, hogy véget értek a kollégiumi szociális fellebbezések is, minden hallgató ügyét
sikerült elintézni.
7.2. A rendszeres szociális támogatás leadásához az ESZR egy frissített változata áll majd a hallgatók
rendelkezésére. Ennek a változatnak a tesztelése megtörtént, eddig használható, körülbelül 170 megkezdett
pályázat és 30 leadott pályázat van.
7.3. Sárik Veronika kérte a KHT tagjait, hogy figyelmeztessék a hallgatókat, hogy az is adja le újból a
rendszeres szociális támogatásra a pályázatát, aki korábban már bejelölte a kollégiumi pályázatánál, mert
azok a pályázatok már nem elérhetőek.
7.4. A rendszeres szociális támogatásra való jelentkezés határideje szeptember 12.-re módosult, így a bírálások
is a 2. és 3. oktatási hétre tolódtak. Valószínűleg azonban lehetőség lesz a leadott, hiánytalan pályázatok
elbírálásra az 1. héten is.
7.5. A szociális bírálói vizsgát, a KHT tagjainak a regisztrációs hét folyamán kell teljesítenie. Sárik Veronika
a vizsgát, a többi kar szociális felelősével, sikeresen teljesítette.

8. Pályázati Bizottság (PB):Pataki Tímea beszámolója:
8.1. Pataki Tímea ismertette a PB, Kari BME Ösztöndíjpályázatának változtató javaslatát. A pontozásban
történt változás, hogy bizonyos részek nagyobb hangsúlyt kaphassanak; valamint egységesítették a sport és
kultúra részre járó pontokat.
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8.2. Batka Roland javasolta a változtató javaslat változtatását. A listás szavazás eredményeképpen a PB
javaslatát fogadta el Batka Rolandéval szemben 10-5 arányban a KHT.

9. Juttatási és Térítési felelős – Bíbok Attila beszámolója:
9.1. Bíbok Attila elmondta, hogy a nyár során sikerült egy olyan táblázatot írnia, amely majd az
ösztöndíjeredményekből pdf-et gyárt az ösztöndíjak statisztikájáról. Emellett a hallgatók részletes
tájékoztatást kaphatnak majd e-mailben arról, hogy az ösztöndíjukat hogyan állapították meg.

10. Egyebek:
10.1. Nagy Renáta jelezte, hogy a kollégiumi szociális bírálás után a KHT iroda rendetlenül és koszosan maradt;
kérte a tagokat, hogy erre legközelebb jobban ügyeljenek.
10.2. Jóvér Vivien elmondta, hogy ezentúl, a KHT tagjainak kéthetente számonkérések lesznek a különböző
szabályzatokból. Az első számonkérés az első oktatási hét hétfőjén lesz.
10.3. Madarász Márk elmondta, hogy a gólyatábor során 2-3 gólya is érdeklődött a GB munkája iránt.

11. Mellékletek:

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.09.01
Következő ülés: 2014. szeptember 8.

…………………………….

…………………………….

Mészáros Judit

Réger Bálint

Jegyzőkönyvvezető
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