Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. szeptember 15.-én (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete:19:00

Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Aipli Sándor Márk, Batka Roland, 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: Bíbok Attila
Késett: Rácz Péter
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég:
Póttag:-

1. Réger Bálint beszámolója:
1.1. Réger Bálint beszélt Bögöly Gyulával, aki idén nem tervez indulni a doktorandusz képviselet elnöki
posztjára, de biztosította Réger Bálintot, hogy helyette lesz más.
1.2. A beszámolók beadási határideje szeptember 21. 23:59-re tolódott.
Rácz Péter megérkezett.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Jóvér Vivien beszámolója:
2.1. Jóvér Vivien elmondta, hogy az EHK vendége volt a DIK új igazgatója, Engert Attila.
2.2. A szakkollégiumok nyilvántartásba vételével problémák adódtak, de már megoldódott.
2.3. Ezentúl, a Gödi táborral kapcsolatos ügyeket Engert Attilánál kell intézni.
2.4. Az új EHK honlap a tervek szerint december 3-ára készül el.
2.5. Jóvér Vivien lett az EHK PR felelőse.
2.6. Dékány Donát lett a DIK tanácsadója.
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2.7. Daku Dávid beszámolt a PRIMISZ tartozások törlesztéséről.
2.8. A vezetői értekezleten szó esett az egyetemi szerverhasználatokról, a féléves kontrolling jelentésről. A
kintlévőség miatt szigorítani akarják a befizetéseket.
2.9. A Q épület 66 millió forint bevételt hozott az Egyetemnek. Az Egyetem és az MTA között per fog indulni
túlépítkezés miatt.
2.10.
Bemutatkozott Csőke Rita, véleménye szerint behajtó céget kellene alkalmazni az Egyetem
kintlévőségeire, de ez még kérdéses.
2.11.

Reagáltak az Állami Számvevőszék kiértékelésére.

2.12.

A Z épület lebontásához további engedélyek szükségesek.

2.13.

Elindult a Campus térkép projekt.

2.14.
A belső vezetői értekezleten szó esett arról, hogy az összes egyetemi büfében és klubban lehetőség
legyen a paypassal való fizetésre.
2.15.
Az EHK kérte a HK-kat hogy vitassák meg a neptun üzeneteket, hogy mi az a tartalom, ami még
elfogadható neptun üzenetként.
2.16.
Egy hallgató felszólalt Curtis, Egyetemi Napokon való fellépése ellen. Azt a kompromisszumot
sikerült megkötni, hogy egy női erőszak elleni szervezet standot állítnak a rendezvény helyszínén.
2.17.
Szepesi Zsófia lett a HKT új menedzsere, elmondta, hogy a Külügyi Börze szervezését elkezdte, a
rendezvény új arculatot kap majd.
2.18.

Jóvér Vivien lett a Nyílt Nap felelőse.

2.19.
A HÖOK vezetői képzésre november 7-9 között kerül sor. A továbbképzés más egyetemekkel
közösen lesz, és egyben ekkor lesz az EHK hétvége is.
2.20.

Az SC szerveren frissítés lesz.

2.21.

KOB ülés volt, ahol szó esett a TVSZ változtatásokról.

2.22.

Az átsorolások határozatai még nem kerültek kiküldésre.

2.23.

Az OHV honlapja szerdától indul.

2.24.
Nagy Renáta elmondta, hogy a várólistás frissítés megtörtént, vasárnapig érkezhettek be
fellebbezések.
2.25.

Lesz BKB, melyen a projektekről fognak beszélni.
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2.26.

A fegyelmi kártyák kiosztására a héten kerül sor.

2.27.
Somogyi József elmondta, hogy a TJSZ módosításhoz most lehet ötleteket felvetni. A bírálói vizsgák
befejeződtek.
2.28.

A HJB-hez beérkezett átsorolásokról szóló fellebbezéseket elutasították.

2.29.

Kész a sport terembeosztás.

2.30.

A BME futást szervez szeptember 25.-én délután öt órakor.

2.31.

Egy orvosi alapítvány 100db ingyenes hepatitis c szűrést biztosít az Egyetemnek.

2.32.

A külföldi hallgatók számára új mentorgárda szerveződik.

2.33.

A TTK HK elnöke Rákosi Olivér lett.

2.34.

Az őszi KHT továbbképző hétvégére november elején kerül majd sor.

3. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
3.1. Madarász Márk intézi az Állófogadást, amire október 2-án kerül sor a Komparátor teremben.
3.2. Új infópult beszerzésére fog sor kerülni, aminek az előlapja fehér lesz, így többszöri hasznosítása is lehetővé
válik.
3.3. A konditerem árai emelkedni fognak, de számlázási okok miatt a bruttó árak nem lehetnek kerek számok.
3.4. Madarász Márk jelezte, hogy az internettel problémák vannak, rengeteg hallgatói levelet kapott ez ügyben.
A hallgatók félreértettek egy kiírást, de amennyiben a határidő után fizetik be a díjat is kaphatnak internetet.
A rendszerrel sok a probléma, most fogják felújítani. Madarász Márk elmondta, hogy az elsősök hiába
regisztrálnak, nem tudnak belépni a rendszerbe.
3.5. Madarász Márk beszámolt arról, hogy a bulikon lévő biztonsági őrök számát sikerült 7ről 4 főre lealkudni.
Egyeztetett a bulikörök és a Drönk vezetőivel, akik azt szeretnék, hogy a biztonsági őrök inkább a kinti
kapuknál legyenek. Madarász Márk szerint, biztosabb, ha bent vannak az őrök, mert amennyiben
ellenőrzés alá kerül a kollégium és valamiért túl sokan tartózkodnak a bulikon, a felelősség nem a
kollégiumé lenne. Réger Bálint kérte, hogy a környékbeli lakók miatt minimum egy biztonsági őrt
állítsanak ki a külső kapuhoz. Az új rendszer az Egyetemi Napok után indul.
3.6. Elkészült a Gólyabál előzetes költségvetése. A helyszín az Experidance Ház lett, az időpont pedig november
14.. Madarász Márk bemutatta a Gólyabál előzetes költségvetését, a hangtechnikát a VHFK vihetné. A
2014-es Építőmérnöki Kar Gólyabáljának előzetes költségvetését a KHT 15-0-0 arányban elfogadta.
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3.7. Madarász Márk előterjesztette a Vásárhelyi Klub kérvényét, ami a VK első öregtalálkozójáról szól.
Madarász Márk elmondta, hogy a korábbi VK költségvetésnél hiba csúszott a számításokba, így a Klub
féléves egyenlege magasabb, mint akkor az elszámolásban volt. A hibát többszöri átszámolások után sem
vették észre, csak most utólag derült ki, hogy a csapatépítő hétvégét kétszer számították bele. A Vásárhelyi
Klub javított 2014-es elszámolását a KHT 15-0-0 arányban elfogadta. A Vásárhelyi Klub kérvényét az
öregtalálkozóról a KHT 15-0-0 arányban elfogadta.
3.8. Madarász Márk előterjesztette a Zielinski Szilárd Szakkollégium kérvényét, amelyben a szakkollégium
egy bécsi tanulmányi úthoz kér támogatást, hogy a résztvevőknek kisebb önrészt kelljen fizetni. A
kirándulásra 2014.09.19-20.-án kerülne sor a Strabagnál, a fejenkénti összeg 10-15 ezer forintra jönne ki,
melyet 6 000,- Ft-ra szeretnének csökkenteni. A KHT a szakkollégiumnak félretett fedezetet átnézve,
arányaiban túlzónak találta a kért összeget. Hosszas átbeszélés után Réger Bálint 2 500,- Ft/fő , Madarász
Márk 3 000,- Ft/fő támogatást javasolt. A listás szavazáson a KHT Madarász Márk javaslatát támogatta 86 arányban. A javaslat mellé a KHT azokat a feltételeket szabta, hogy a tanulmányi úton résztvevők legalább
egyharmada nem lehet szakkolis, emellett minden résztvevő aktív hallgatói jogviszonnyal kell, hogy
rendelkezzen a BME Építőmérnöki Karán és az összeg a szakkollégium csapatépítésre félretett keretéből
levonásra kerül.
3.9. A Gólyahajó időpontja október 1.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Nagy Renáta beszámolója:
4.1. Nagy Renáta elmondta, hogy nem történt építős kollégiumi fellebbezés.
4.2. A TJSZ változtatás a kollégiumot is érinteni fogja. A KO szeretne a változtatásokban részt venni, úgy
gondolják, a kollégiumi mentoroknak járó plusz egy hely nagy kiesést okoz a kollégiumnak nyaranta.
4.3. Nagy Renáta elmondta, hogy a következő kollégiumi mentorgyűlésen minden fegyelmi felelős részvételére
számít a KHT irodában. A gyűlés szeptember 24-én 19:55-kor lesz.
4.4. A Köri állófogadás időpontja november 19.
4.5. A B alagsorában lévő boksz teremben csőtörés miatt károk keletkeztek. A teremben elázott szőnyeg pótlása
nem köri, hanem KO keretből fog történni.
4.6. Nagy Renáta felhívta a figyelmet, hogy új Kollégiumi Bizottsági vezetőre van szükség.

5. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emese beszámolója:
5.1. Pinczei Emese elmondta, hogy a legutóbbi KOB ülésen a TVSZ változtatásokról esett szó, ahol az építős
BOB tagok is részt vettek. A módosítások véleményezése is megtörtént.
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5.2. Pinczei Emese beszámolt arról, hogy a tanszékvezetők neptunkódját és a tanszékek kódját sikeresen leadta
az EHK felé.
5.3. Sor került az első BOB ülésre, ahol többek között szó esett a Szakmai7 szakmai vetélkedőjéről is.

6. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Jóvér Vivien beszámolója:
6.1. Jóvér Vivien beszámolt arról, hogy a Szakmai7 előirányzott költségvetését túllépve több támogatást sikerült
összegyűjtenie az RBnek.
6.2. Jóvér Vivien elmondta, hogy a területfoglalási egyeztetéseknél már csak a BKK visszajelzésére vár,
ahonnan azonban két hete nem érkezett reakció.
6.3. Jóvér Vivien jelezte, hogy a BME Together Party szervezésében idén nem szeretne részt venni.
6.4. Járdán Máté jóvoltából táblákat fog kapni az RB.
6.5. Jóvér Vivien kérte Madarász Márkot, hogy az Állófogadáson legyen egy pincér.

7. Szociális felelős –Sárik Veronika beszámolója:
7.1. Sárik Veronika elmondta, hogy a pályázatok leadásának határideje szeptember 12. éjfélre módosult.
7.2. A mai nap folyamán megkezdődött a pályázatok szóbeli bírálása, előzetesen a pályázatok egyharmadát
sikerült csak elbírálni a kitolt határidő miatt.
7.3. Sárik Veronika beszámolt arról, hogy az KHT tagjai közül 3 embernek nem sikerült teljesítenie a vizsgát,
4-en nem vizsgáztak, így végül 8 fő kapott bírálói jogosultságot.

8. Pályázati Bizottság (PB):Pataki Tímea beszámolója:
8.1. Pataki Tímea elmondta, hogy a Kari BME Ösztöndíjpályázatra eddig 3 fő jelentkezett elektronikusan, de
a bemutatásra még nem jöttek el.
8.2. A rendezvények újrakategorizálásának PB által javasolt, és a Madarász Márk által módosított PB javaslat
közül, a KHT listás szavazáson az utóbbit, 1-15 arányban támogatta.
8.3. Felmerült a kérdés, hogy a GB és RB tagok ne kapják meg a bizottsági munkáért kapott pontot a Kari BME
pályázaton. A PB javaslata, miszerint a KHT-sok közösségi pontjaihoz hasonlóan ne számítson bele az RB
és GB pontozása, 10-4-1 arányban elfogadásra került.
8.4. A következő érvek merültek fel a vita során: ne kapjanak kétszer elismerést a munkájukért, ám az RBben
végzett munka is közösségi. Ez a pont körülbelül 8 pont körüli érték, az ösztöndíjat 30 pont körül szokták
megkapni a hallgatók.
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9. Juttatási és Térítési felelős – Bíbok Attila beszámolója:
9.1. Bíbok Attila elmondta, hogy az általa kifejlesztett értesítési rendszer tesztelésére pénteken kerül sor.
9.2. Megérkeztek a kifizetési időpontok.

10. Egyebek:
10.1. A Nyílt Nap koordinálási feladatira a jelentkezési határidő szeptember 19.
10.2. Nagy Renáta kérte a tagokat, hogy az e-mailek olvasása után reagáljanak azokra.
10.3. A KHT megállapodott, hogy a hétfői ülésen felhozandó témákról az anyagok kerüljenek kiküldésre szombat
éjfélig.
10.4. A Szobaszépségversenyre 4 szoba jelentkezett. A Képítő fotókör fogja ezeket a szobákat lefényképezni a
nyereményeket pedig a KO fogja biztosítani.
10.5. Jóvér Vivien felhívta a figyelmet, hogy az OHV kérdőíveket töltsék.
10.6. Nagy Renáta jelezte, hogy a KHT titkárnőjével tarthatnák többen is a kapcsolatot, hogy ne csak őt
kereshesse fel.
10.7. Sárik Veronika ismételten elmondta, hogy az iroda rendben tartását meg kell szervezni, mert megint rá
hárult az iroda rendberakása.
10.8. Nagy Renáta kérte a KHT tagjait, hogy az iroda ajtaját húzzák be maguk után, mert jelenleg nem zár be
rendesen.
10.9. A Kollégiumi Bizottság vezetői posztja továbbra is betöltetlen. Nagy Renáta elmondta, hogy esetlegesen
jelenlegi körtag is elláthatná a feladatot, de a régi vezetőkkel méltánytalannak érezné, hiszen ők lemondtak
körtagságaikról, hogy ezt a posztot elvállalhassák, mivel a kialakult normák szerint Kollégiumi Bizottság
vezetője nem lehet körtag. Tóth Rebeka megkérdezte, hogy a poszt során előfordulhat-e olyan helyzet,
amiben részrehajlás lehetséges. Nagy Renáta elmondta, hogy számos ilyen helyzet adódik, például
kollégiumi kártyák kiadása, körtagok pontozása, a körök kérésének teljesítése. Tóth Rebeka elvállalná ezt
a posztot, de nem mondana le a VVS tagságáról érte. Sárik Veronika jelezte, hogy PR szempontból ez
nagyon támadható lenne, hiszen azt jelentené, hogy a KHT nem tud kiállítani egy embert sem, aki elvállalná
a posztot a jelenlegi elvárásrendszer megbontása nélkül, melyben sérülne a kialakult kari hagyomány és a
részrehajlás veszélye is fennállhatna. Jóvér Vivien nem tartja fairnek, hogy Tóth Rebeka azért ne
vállalhassa a posztot, mert szeret mellette mást csinálni. Mészáros Judit a posztra való saját
alkalmasságával kapcsolatban elmondta, hogy nem tartja reálisnak, hogy egy olyan ember vállalja a posztot,
aki nem volt sem kollégista, sem pedig körtag. Nagy Renáta úgy látja, hogy ez annyiban lehetne probléma,
hogy nem kollégistaként a problémákról nem tudna első kézből. Nagy Renáta hozzátette azt is, hogy a
körtagságról való hirtelen lemondásból nem következik az, hogy az illető nem lesz részrehajló, viszont ez
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már hagyomány a karon. Réger Bálint felkérte Tóth Rebekát, hogy a következő KKB ülésen képviselje a
KB-t, Nagy Renáta pedig jelezte, hogy várja Mészáros Juditot is az ülésen. A KB vezetői posztjáról való
döntés elnapolva.

11. Mellékletek:

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.09.15
Következő ülés: 2014. szeptember 22.

…………………………….
Mészáros Judit
Jegyzőkönyvvezető
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Réger Bálint
KHT elnök
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