Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. szeptember 8.-án (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, Pataki Tímea, Pászti Renátó,Pinczei Emese, Rácz Péter, Réger Bálint,Sárik
Veronika, Tóth Rebeka
Kimentését kérte:
Késett:
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég:Bakos Attila, Ress Mátyás
Póttag: Pászti Renátó

1. Bakos Attila bemutatkozása, Oranzs körvezető
1.1. Bakos Attila elmondta, hogy Karunk negyedéves hallgatója, 2 éve tagja az Oranzsnak. Tervei közt szerepel
a műsorstruktúra átalakítása, szeretné jobban megragadni a hallgatókat. Úgy gondolja, hogy a 72 órás
adásuk hallgatottságából kiindulva, lehetne minimum hetente egy vendéget meghívni a műsorokba.
Véleménye szerint, jobban szerkesztett műsorokra van szükség. Körülbelül még két évig tervezi az Oranzs
vezetését, az MSc-s évei alatt is folytatná. A kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a félév során több
technika gond is adódott, a stúdió is beázott. Jelenleg pedig nem lehet tudni, hogy hány külsős hallgatója
van a rádiónak, de mindenképpen szeretné visszaszoktatni ezt a közönséget.

2. Kari Esély-mentor posztra beérkezett pályázó
2.1. Ress Mátyás negyedéves építőmérnök hallgató. Tisztában van az egyetemen lévő lehetőségekkel. Sok
hasonló diákkal találkozott az évek során, nagyjából tudja a problémákat, a lehetőségeket. Úgy gondolja,
jobban tudna kommunikálni saját tapasztalata révén. A gimnáziumban a diákönkormányzat tagjaként
alkalma volt a sajátos nevelési igényű diákokról szóló napot szervezni. Előreláthatólag még egy évig tudna
ezzel foglalkozni. Réger Bálint kérdésére válaszolva, abban látja feladatkörét, hogy kapcsolatot tart ezekkel
a hallgatókkal, segít a problémák megoldásában, felveszi a kapcsolatot a felelős oktatókkal és a Támpont
irodával is. Arra a kérdésre, hogy rutinosan mozog-e az egyetemi dolgok területén és van-e rálátása azt
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válaszolta, hogy az átlagos hallgatóhoz képest jobban tisztában van a tantervvel, és mivel ő is adott már le
szociális támogatáshoz pályázatot, ez sem okozna neki problémát. Sárik Veronika kérdésére, hogy milyen
lehetőségekről tud az egyetemen, azt válaszolta, hogy ezeknek a hallgatóknak elérhető tankönyv támogatási
pályázat, van lehetőségük fénymásolásra, diktafon, eszközök kölcsönzésére. Réger Bálint kérdésére,
miszerint beleférne-e a jelenlegi tanulmányai mellett ez a tevékenység, azt válaszolta, hogy igen.
2.2. Ress Mátyás Kari Esély-mentor pályázatát a KHT 14-0-0 arányban, egyhangúan támogatta.

3. Póttag: Pászti Renátó bemutatkozása
3.1. Pászti Renátó elmondta, hogy a posztok közül érdekli az irodavezetői poszt. Ezen felül érdeklik a
szervezési munkálatok, korábban lehetősége nyílt megszervezni a Várostervezési Napokat. Pinczei Emese
kérdésére, hogy a bizottságok közül mi az, ami szimpatikus neki, azt válaszolta, hogy még nincs erre
rálátása. Azonban kijelentette, hogy a szociális pályázatokkal egyáltalán nem szeretne foglalkozni, mert
nem akar ennyire belelátni a hallgatók személyes helyzetébe.
3.2. Pászti Renátó póttag behívását a KHT 8-3-3 arányban támogatta.

4. Réger Bálint beszámolója:
4.1. Réger Bálint elmondta, hogy csütörtökön délután 4 órakor, sor kerül a Felvételi Stratégiai Bizottsági ülésre.
4.2. A kedvezményes tanrendek elbírálása folyamatban van.
4.3. Réger Bálint beszámolt arról, hogy az átsorolásokkal kapcsolatos fórumon nagy számban jelentek meg az
érintett hallgatók.
4.4. Szerdán sor kerül egy kamarai jogosultságokról szóló MSc fórumra, melynek koordinálási munkáját Sárik
Veronika vállalta.

5. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta beszámolója:
5.1. Nagy Renáta elmondta, hogy az alakuló ülésre csütörtökön került sor, az EHK új elnöke Daku Dávid,
alelnökei pedig Rácz Tamás és Somogyi József lettek.
5.2. Az ELTE gólyatáboroktól eltérően, a BME-s gólyatáborokban nem történt semmilyen kirívó eset.
5.3. Az EHK október 17-én Egerbe megy továbbképzés céljából.
5.4. Az EHK vendége volt Dékány Donát, aki a DIK jövőbeni felépítéséről, az átláthatóbb költségvetésről és a
követhetőbb rendszerről beszélt.
5.5. A normatíva levelek kiküldése megtörtént.
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5.6. A HJB 270 pályázatot utasított el az átsorolásokkal kapcsolatban, ezekből 30 darab visszajelzés érkezett.
5.7. Az OHV honlap jelenleg is készül.
5.8. Nagy Renáta felhívta a figyelmet, hogy a díjköteles kérvényekről tájékoztatást kell adni.
5.9. Nagy Renáta elmondta, hogy jelenleg az egyetemnek 166 hallgatója van, akik két ugyanolyan
jogviszonnyal rendelkeznek.
5.10.

Lezajlott az őszi kollégiumi férőhelyosztás.

5.11.

Az ESZR terhelésére ismét sor került, azonban a rendszer még nem feltétlenül stabil.

5.12.

A rendszeres szociális támogatásra a jelentkezés lezárult, eredmény október 2-án vagy 3-án várható.

5.13.

Az őszi időszakban sor fog kerülni egy belső PB ülésre.

5.14.

A teremigénylések megérkeztek, a teremosztás megtörtént.

5.15.
A szeptember 16-án megrendezésre kerülő Önkéntes Nap koordináláshoz, a szervezők 15-én egy új
applikációt fognak tesztelni.
5.16.

A Tehetségtanács ülésén szó esett a kiváló hallgatók felkereséséről.

6. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
6.1. Madarász Márk elmondta, hogy a konditerem áremelkedése 500-800 Ft körüli lesz, ami 1 év alatt nagy
plusz bevételt hozhat, így lehetőség nyílik új beruházásokra.
6.2. A Szakmai7 szervezése és az Állófogadás szervezése is zajlik.
6.3. A Gólyahajó időpontját a gépészek mindenképpen október 1-jére szeretnék. Madarász Márk megbeszélte
a Szakmai7 főszervezőjével, hogy a két eseményt nem promozzák együtt, de arra lehetőség van, hogy a
gólya és felsős vetélkedők időpontját felcseréljék.
6.4. A Szakmai7 weblapjának elkészítésének díjazásával probléma merült fel, amit sikerült rendezni.
6.5. A VN, a Kari tábor és a GT költségvetése folyamatban van.

7. Kollégiumi Bizottság (KB): Nagy Renáta beszámolója:
7.1. Nagy Renáta elmondta, hogy a Szobafelújítás versenyre 4 szoba nevezett be.
7.2. A várólistás töltéseket vezette, kiderült, hogy a gondnok eddig rosszul vezette a beköltözők listáját.
7.3. Szerdán sor kerül a KKB ülésére.
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7.4. Hiányzó kollégiumi kártya esetén a portán lévő ívet kell kitöltenie a kollégistáknak.
7.5. Nagy Renáta javasolta, hogy az Önkéntes Napon való részvételért 3 közösségi pontot lehessen adni. A
javaslatot a KHT 15-0-0 arányban, egyhangúlag támogatta.
7.6. Nagy Renáta az EHKban elfoglalt kollégiumi vezető posztja miatt, beterjesztette a KB vezetői posztjáról
való lemondását. A lemondást a KHT 15-0-0 arányba n elfogadta.
7.7. Réger Bálint megbízta Nagy Renátát, hogy átmenetileg vigye a kollégiumi ügyeket, amíg nem kerül sor új
vezető választására.

8. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emesebeszámolója:
8.1. Pinczei Emese jelezte, hogy a szeptember 10-én sorra kerülő KOB ülésen a BOB tagok is részt vehetnek.
8.2. Az OHV kérdőívek kitöltésének határideje szeptember 17.
8.3. Jóvér Vivien elmondta, hogy sikerült kideríteni a hallgatók passzív státuszra való átsorolásának okát, ami
valószínűleg a kérvényekhez tartozó lejárt határidejű tartozások miatt történt.

9. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Jóvér Vivien beszámolója:
9.1. Jóvér Vivien jelezte, hogy az RBnek pecsétekre lenne szüksége.
9.2. A területfoglalásokat elintézte. Felmerült, hogy a molinó kisebb és tépőzáras legyen, így később is
felhasználható lenne a különböző eseményekre.
9.3. Jóvér Vivien kérte, hogy a Szakmai7-en megrendezésre kerülő versenyek díjazása ne ösztöndíjként
kerüljön kiutalásra a hallgatóknak.

10. Szociális felelős –Sárik Veronika beszámolója:
10.1.
Sárik Veronika elmondta, hogy a bírálói vizsgák jelenleg is zajlanak, az építős bírálók közül eddig
négyen teljesítették a vizsgát.
10.2.

A szóbeli bírálások várhatóan 10-12 percesek lesznek.

11. Pályázati Bizottság (PB):Pataki Tímea beszámolója:
11.1.
Pataki Tímea bemutatta a Kari BME Ösztöndíj pontozási útmutatóját, a pályázatot kiírták. Azonban
igény merült fel a rendezvények újrakategorizálására a következő időszakban.

12. Juttatási és Térítési felelős – Bíbok Attila beszámolója:
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12.1.
Bíbok Attila bejelentette, hogy mivel az elkövetkezendő időszakban fog diplomázni, szeretne maga
helyett valakit a posztjára.
12.2.

Bíbok Attila elmondta, hogy ha van rá igény, akkor szívesen tart excel tanfolyamot a KHT tagjainak.

Egyebek:
12.3. Az új KHT honlapon még mindig találhatóak hibák, ezek összeírására Pászti Renátó vállalkozott. A
hiányzó dokumentumok feltöltésére pedig Gál Ádám jelentkezett.
12.4. Madarász Márk elmondta, hogy a Gólyabál megrendezésének időpontjai a következők lehetnek:
november 7. 14. 20. A KHT a november 7-ei időpontot javasolta.
12.5. Aipli Sándor beszámolt arról, hogy HSB ülésen vett részt, ahol felmerült a kérdés, hogy a Kar szeretne-e
az SPP-vel kari sítábort szervezni. A KHT visszautasította az ajánlatot.
12.6. Jóvér Vivien felvetette, hogy a mosókulcsok használatát lehetne online felületen vezetni, azonban ezzel
több probléma is felmerült és nincs rá különösebb szükség, mert a portások így is tájékoztatást tudnak adni
a kollégistáknak.
12.7. Sárik Veronika ismételten felhívta a figyelmet az iroda tisztántartásának fontosságára, mert több
alkalommal is neki kellett mindenki után takarítania.
12.8. Réger Bálint elmondta, hogy a beszámolók beküldésének határideje szeptember 17. szerda 23:59, melybe
beleszámít a korábban elküldött nyári időszak beszámolója is.

13. Mellékletek:

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.09.08
Következő ülés: 2014. szeptember 15.

…………………………….
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Mészáros Judit
Jegyzőkönyvvezető
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