Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. október 6.-án (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete:18:00

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:Rácz Péter
Késett:Gál Ádám, Madarász Márk
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég:
Póttag:-

1. Réger Bálint beszámolója:
1.1. Réger Bálint elmondta, hogy Lovas Antal volt dékánnal egyeztetett, így a majdnem kész órarend
ellenőrzését kérte a BOBtól szombat 15:59-es határidővel, hogy az később felkerülhessen a honlapra.
1.2. A 2015-ös Vásárhelyi Napok időpontjára két alternatíva született. Az egyik időpont április 9-10. ami a 9.
oktatási héten van, a másik április 23-24., ami a 11. oktatási hétre esik. A KHT úgy döntött, hogy a 9. heti
időpontot javasolja, mert a másik lehetőség túl későn van.
1.3. Réger Bálint részt vett a Zielniski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium alapításának 10. évfordulóján
megrendezésre került szoborkoszorúzáson.
1.4. Réger Bálint kérte a KHT tagjait, hogy amennyiben diákigazolvány matrica eladásról olvasnak építős
fórumokon tájékoztassák arról, hogy ez büntetendő cselekmény.
1.5. A költségtérítés csökkentéssel kapcsolatos kérvények nagy részét sikeresen elbírálták. Az elbírálásra váró
kérvényeknél, hiányzó igazolások miatt nem lehetett még döntést hozni. A Támpont Iroda honlapján tévesen
szerepelt a leadás határideje, így két hallgató kicsúszott a határidőből. Azonban az ő kérvényük is elbírálásra
fog kerülni.
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1.6. Réger Bálint elmondta, hogy a következő ülésen Dr. Dunai László dékán úr lesz a KHT vendége. Így az
ülés 18:30-kor kezdődik majd. Dékán Úr a tanszék összevonással kapcsolatban fog beszámolni, amennyiben
a javaslat a szerdai Kari Tanácson megvitatásra kerül.
1.7. Réger Bálint beszámolt a múlthét keddi elnöki értekezletről, ahol többek között szó esett a GT
átvilágításokról és arról, hogy a HKsok jutalmazását a TJSZbe kell foglalni.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta beszámolója:
2.1. Nagy Renáta elmondta, hogy a TTK HK új elnöke Rákosi Olivér lett.
2.2. A gazdasági ügyintéző pályázat kiírásra fog kerülni.
2.3. Az Állásbörze pályázatának kiírása október 1-jén megtörtént.
2.4. A bizottságnak véleményeznie kell, hogy a kancellár alkalmas, vagy alkalmatlan-e feladatának ellátására.
2.5. A BME gyűjtőszámla miatt, a az ERSTE Bank Hungary Zrt. bírságot kapott, mert nincs jogosultsága ilyen
banki feladtok ellátására. Emiatt az ERSTE november 25-én felmondja a szerződését a BME-vel, a
gyűjtőszámla vélhetőleg átkerül a Magyar Államkincstárhoz. Az átállás bizonytalansága miatt a tartozásokat
november 25.-ig érdemes kifizetni, hogy a vizsgafelvételt ne akadályozza a lejárt határidejű tartozás.
2.6. Innentől kezdve kötelező a központos közbeszerzési eljárásokat igénybe venni.
2.7. A BME-n a gyakorlati órák számát növelni akarják, valamint felmerült egy szakmai gyakorlati félév
létrehozása.
2.8. A VPK épületében 3 ütemű vizesblokk felújítás veszi kezdetét.
2.9. A GTK HK 30%-os kollégiumi díjcsökkentést kért a Wigner kollégium lakóinak a fejlesztések elhúzódása
miatt.
2.10.

A Külügyi ösztöndíj és a Sportpályázat kiírásra került.

2.11.

Ezentúl Rácz Tamást kell felkeresni a Gödi táborral kapcsolatos ügyekben.

2.12.
Az átsorolásokkal kapcsolatos fórum lezajlott. A TVSZ módosításokról megbeszélések zajlottak, a
pótpót zárthelyik ügyében nem történik majd változás.
2.13.
A rendkívüli szociális ösztöndíjpályázatokat elbírálták, a szociális pályázatok fellebbezési időszaka
már elkezdődött.
2.14.
A Forbes magazin fesztiváljára a BME hallgatói 40 db ingyen jegyet kaptak, melyekre később lehet
majd jelentkezni.
2.15.

A BME printer eladásra kerül.
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3. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
3.1. Madarász Márk beszámolt a sport és kultúrkeretek állásáról.
3.2. A DSK futópadjának szalagjának javítása megtörtént.
3.3. A biztonsági őrök száma a nagybulikra 6 lett, amiből 1 főt a Martos kollégium fog fizetni, a csütörtöki
csocsó nyitás miatt. Emellett kordonok is felállításra kerülnek. A biztonsági őrök száma eredetileg 4 fő lett
volna, de Németh Ádám úgy döntött, ez kevés.
3.4. A KHT megbeszélte, hogy a bulikon lévő új rendszer, miszerint csak az első kapu működik nem igazán
megfelelő a tapasztalatok alapján, szükséges lenne a hátsó kapu nyitása is.
3.5. A Szakmai7 költségvetése készül.
3.6. Madarász Márk javasolta a GB próbás pályázatának kiírását október 8-22.-ei határidővel. A kiírást a KHT
15-0-0 arányban elfogadta.
3.7. Szó esett a Szakmai7 állófogadásáról, kevés oktató vett részt.
Dávid János megérkezett.
3.8. Dávid János megtartotta a gólyatáborral kapcsolatos beszámolóját, válaszolt a felmerülő kérdésekre és
beszámolt a kérvényét.
Dávid János távozott.
3.9. Madarász Márk előterjesztette a GT szervezői kérvényét, mely egy szervezői vacsoráról szólt. A KHT
áttekintette a GT költségvetését, ami pluszos volt.
Tóth Rebeka elhagyta a termet.
3.10.
A KHT támogatta a kérvényt, 11-0-3 arányban. Azzal a feltétellel, hogy a szervezők előtte kifizetik
a plusz pólók díját, valamint csak szervezők vehetnek részt a vacsorán.
3.11.
Batka Roland felvetette, hogy a költségvetés fényében csökkenteni lehetne a GT részvételi díját a
következő évben.
Tóth Rebeka visszajött.
3.12.
Madarász Márk előterjesztette a Palibácsi Kör vacsoráról szóló kérvényét. A KHT a kérvényt 150-0 arányban elfogadta.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Nagy Renáta beszámolója:
4.1. Nagy Renáta elmondta, hogy a VPKban 4 üres hely maradt.
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5. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emese beszámolója:
5.1. Pinczei Emese elmondta, hogy KOB ülésen vett részt.
5.2. A tárgykövetelményeket innentől kezdve a neptunból is el lehet majd érni linken keresztül.
5.3. Új TÜR került fel a honlapra, de érdemi változás nincs benne.
5.4. A csúsztatott tárgyfelvételt minden kar támogatta, később határoznak a bevezetéséről.
5.5. Az OMR tesztelhető állapotban lesz, várhatóan a jövőhéten.

6. Dávid János, GT főszervező beszámolója:
Dávid János elmondta, hogy a Gólyatáborban 125 fő gólya, 30 fő szervező és 10 fő, EHK-s, HK-s, büfés, vett
részt. A helyszínnek nagy negatívuma volt, hogy fokozottan ügyelni kellett a hangerőre, így sok GT program
előzetesen kikerült, a gólyák nem nótáztak, fegyelmezettek voltak. Ennek ellenére a 3. napon rendőrségi
bejelentés érkezett, a kiérkező rendőrök intézkedésen kívül megállapították, hogy nincs is hangoskodás, de
kötelesek voltak intézkedni, így figyelmeztetésben részesült a tábor. A helyszín pozitívuma volt, hogy rengeteg
lehetőség volt kültéri tevékenységekre, ám a sportprogramok nagy része elmaradt az időjárás miatt. A GT ideje
alatt egyszer kellett mentőt hívni, a 2. nap éjjelén elővigyázatosságból, mert egy krónikus beteg lány rosszul lett.
Jóvér Vivien kérdésére, hogy milyen hatással volt a gólyákra, hogy a körök nem voltak lent az egész GT ideje
alatt, Dávid János azt válaszolta, hogy volt előnye és hátránya is. Pozitívum volt, hogy könnyen lehetett kezelni
a résztvevőket, ha felsőbb éves volt segített a munkában, ha gólya, akkor pedig részt vett a programokon. Emellett
a körök így kaptak egyfajta erős belépőt. Negatívum volt viszont a hangulati hatás.
Pinczei Emese kérdésére, hogy növelné vagy csökkentené-e a szervezői létszámot, Dávid János azt válaszolta,
hogy függ a szervezőktől, de akár csökkenteni is lehetne kb. 26 főre.
Réger Bálint a tematikusan felkért szervezőkről érdeklődött. Dávid János szerint 1 konfliktust leszámítva, ami
tisztázásra került nem volt ezzel probléma, a felkért szervezők egységesen szervezőkként viselkedtek, segítettek,
ha kellett, mindenféle munkában.

7. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Jóvér Vivien beszámolója:
7.1. Jóvér Vivien elmondta, hogy lezárult a Szakmai7.
7.2. A Gólyabálos megkeresések szerdán kezdődnek.

8. Szociális felelős –Sárik Veronika beszámolója:
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8.1. Sárik Veronika ismertette a szociális ösztöndíj pontjait. A minimum pont 38, a maximum pedig 88 pont
volt. A minimális összeg 6500,- Ft, míg a maximális összeg 34 500,- Ft lett. Összesen 70 millióval
kevesebből kellett gazdálkodni. Pontonként a lépcső 650,- Ft volt.
8.2. A fellebbezések zajlanak.
8.3. Sárik Veronika megköszönte Aipli Sándor, Jóvér Vivien és Pataki Tímea segítségét az adatszolgáltatásban,
a feladatot azonban nem sikerült befejezni. Pászti Renátó felajánlotta, hogy segít.

9. Juttatási és Térítési felelős – Bíbok Attila beszámolója:
9.1. Bíbok Attila elmondta, hogy a miniszteri ösztöndíjas hallgatók tanulmányi ösztöndíja várhatóan kicsit
később lesz kifizetve.

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

10. Egyebek:
10.1. Madarász Márk maga helyett Gál Ádámot delegálta a Together Party szervezésébe, Jóvér Vivien helyett
pedig Batka Roland segít a szervezésben.
10.2. Pászti Renátó elmondta, hogy a Baross Rádiót letiltották, így a BME rádiói számításba vették, hogy a
Mahasznál vásárolnának egy fő rádiót, ami alatt több kisebb rádió is legálisan működhetne, így nem
történhetne további letiltás. Nagy Renáta azt javasolta, hogy ezt az EHK felé továbbítsák, ne a karok fizessék
külön a díjat.
10.3. Jóvér Vivien elmondta, hogy a KHT továbbképző hétvége időpontja október 22-24. Batka Roland nem tud
részt venni a hétvégén, Bíbok Attila még nem tudja biztosra.

11. Mellékletek:

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.10.06
Következő ülés: 2014. október 13.

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