Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. október 13.-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,Madarász Márk,
Mészáros Judit,Nagy Renáta, Pataki Tímea,Pászti Renátó, Pinczei Emese, Rácz Péter, Réger Bálint,Sárik
Veronika, Tóth Rebeka
Kimentését kérte:
Késett:Madarász Márk
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég:Kovács Gábor,Kovács Klementina, Sándor Mariann, Illés Fanni, Kállai László, Szathmáry Péter,
Murányi Gábor
Póttag:-

0. Rácz Péter
0.1. Rácz Péter lemondásának elfogadását kérte hallgatói képviselő posztjáról, azon okokra hivatkozva, hogy
időhiányában nem tudja megfelelő szinten végezni a munkáját, így nem szeretné tovább csinálni. A
következő félévében szeretne lediplomázni és nem kockáztathatja, hogy elcsúszik tanulmányaiban, mert
passzív félévvel nem lehetne mentorgárda vezető sem.
0.2. Rácz Péter lemondását a KHT 13-1-1 arányban elfogadta.
Rácz Péter elhagyta a termet.

1. Szathmáry Péter, Murányi Gábor – a Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium új
elnökének és alelnökének bemutatkozása
1.1. Szathmáry Péter elmondta, hogy szerda óta elnök, a mandátuma 1 évre szól.
1.2. Murányi Gábor elmondta, hogy ő a szakmai alelnök. Rövid bemutatkozásában megemlítette, hogy Karunk
ötöd éves hallgatója, 1 éve azonban passzív volt.
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1.3. Szathmáry Péter bemutatkozásában elmondta, hogy most kezdte meg MSc-s tanulmányait mérnökgeológia
szakirányon. A Szakkollégium tagja 2011 óta. Ezalatt látta, hogy a szakkollégiumnak voltak hullámvölgyei,
de úgy látja, hogy az elmúlt 1 évben folyamatosan fejlődnek. Szathmáry Péter szerint az előző elnökség
rendszerezni kezdte a szakkollégium működését. A tagtoborzás most már nem baráti kapcsolatok alapján,
hanem valódi teljesítmény alapján zajlik. Elmondta azt is, hogy a Zielinski Szilárd Szakkollégium 3 évre
megszerezte a minősített szakkollégium státuszt. Szathmáry Péter tervei közt szerepel, hogy a
csapatépítésre nagyobb hangsúlyt helyeznének, hatékonyabb működést vár attól, hogy a dolgosabb tagokat
kiemelten jutalmazzák.
1.4. A Szakkollégium SZMSZ-ében változások történtek, ezt a KHT a következő héten fogja tárgyalni.
1.5. Madarász Márk azt kérdezte, hogy a Szakkollégium hogy áll a különböző pályázatokkal. Szathmáry
Péter azt válaszolta, hogy az Oktatási Hivatal nyilvántartásába sikerült bekerülniük, azonban a következő
fokozatot, mellyel anyagi támogatásban is részesülhetnének nem sikerült elérni. A javaslatukat nem
fogadták el, de ha lesz lehetőség, ismét megpróbálják a pályázást.
1.6. Réger Bálint kérdése a Szakkollégium és a KHT viszonyára vonatkozott, valamint arról kért részletesebb
véleményformálást, hogy hogyan látják a Szakkollégium szerepét, mint kettős szervezetet a Karon, hiszen
a szakkollégiumi státusz mellett öntevékeny körként működnek. Szathmáry Péter azt válaszolta, hogy a
tavalyi évben cél volt, hogy a Szakkollégium kiváljon a kollégium kötöttségeiből, de megismerte az okokat,
amiért ez nem kivitelezhető, nem terveznek szervezeti formában változást, jelenleg fontosabb feladataik
vannak, most az a lényeg, hogy a szakkollégium jól működjön.
1.7. Nagy Renáta elmondta, hogy véleménye szerint a csapatépítés mellett a közösségépítésre is koncentrálnia
kellene a Szakkollégiumnak. Bevonni a hallgatókat is a kirándulásokba. Szathmáry Péter elmondta, hogy
máshol a szakkollégium oklevelet ad, kurzusai vannak, ők egyben szakkollégium és kör is, így fontos
szempont a közösségépítés is. Ez a két dolog messze van egymástól, emiatt a szakkollégisták előnyben
részesülnek a kirándulások esetén. Emellett azonban sor került többször is arra, hogy a nagy érdeklődés
miatt ismételten megszerveztek programokat. Nagy Renáta jelezte, hogy a beszámolóikból nem ez
tükröződik és kérte, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy ne kizárólag szakkollégisták vehessenek
részt a szakmai programokon.
1.8. Madarász Márk jogosnak tartotta Nagy Renáta felvetését a körök értékelése során, de véleménye szerint
azt is látni kell, hogy a hallgatókat gyakorlati oldalról fejlesztik. Nagy Renáta azt válaszolta, hogy
amennyiben a hallgató nem kap lehetőséget a részvételre, úgy nem lehet bevonni a szakmába. Madarász
Márk azt javasolta, hogy a szakkollégisták és a hallgatók külön-külön mehessenek a szakmai
kirándulásokra. Szathmáry Péter jelezte, hogy amennyiben a földmérő kör Nadapi kirándulásából
következtetnek arra, hogy csak szakkollégisták vesznek részt a kirándulásokon, akkor jelzi, hogy az egy
belső kirándulás volt. Elmondta azt is, hogy volt már példa, hogy ismételtek kirándulásokat, ezért is van
félévente kettő Erzsébet-híd túra.
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1.9. Bíbok Attila azt kérdezte, hogy a jelöltekre is vonatkozik-e, hogy előnyben részesülnek. Szathmáry Péter
elmondta, hogy a jelöltek ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint a tagok, kivéve a szavazati jog.
Bíbok Attila következő kérdése arra vonatkozott, hogy milyen előnyük van egyetemi szinten? Szathmáry
Péter azt válaszolta, hogy egyetemi előnyük nincs.
1.10.
Szathmáry Péter elmondta, hogy alakulóban van egy ötlet, miszerint a szakmai összekötőik az
esetleges tanszéki munkalehetőségeket közvetíthetnék a Szakkollégium felé. Nagy Renáta szerint ezzel a
többi hallgató kárára erősítenék a szakkollégistákat. Szathmáry Péter szerint ez nem lenne igaz, mert az
átlag hallgató nem fordít annyi időt szakmai tevékenységre, mint egy szakkollégista. Sárik Veronika
elmondta, hogy amiről épp szó van, az a demonstrátorok munkája, és ezzel az ő státuszukat fenyegetnék.
Szathmáry Péter jelezte, hogy az ötlet még kidolgozatlan. Batka Roland elmondta, hogy szerinte nem lehet
elvárni a Szakkollégiumtól, hogy minden hallgatót egységesen kezeljen, mert akkor nem érné meg
szakkollégistának lenni, a szakmai tevékenységet a szakkollégium látja el a karon.
1.11.
Jóvér Vivien elmondta, hogy nem értett egyet azzal a kijelentéssel, miszerint nem lenne Szakmai7
a Szakkollégium nélkül, mert a jelenlegi 89 tagból, 38 fő jelentkezett segíteni, ennek ellenére előfordult,
hogy nem jelentek meg, amikor szükség volt rájuk, négy főt kivéve. Jóvér Vivien elmondta, hogy
véleménye szerint a Szakmai7 alatt a Rendezvényszervező Bizottság 8 tagja csinált minden feladatot, így
az óráikra sem tudtak bejárni. Hozzátette azt is, hogy a Szakmai 7 évek óta nem közös rendezvényként
valósul meg. Szathmáry Péter azt válaszolta, hogy az információáramlás lassú, lehetséges, hogy a
szakkollégium részéről jobban kellett volna szervezi a munkát. Jóvér Vivien azt válaszolta, hogy a
szervezéssel nem lett volna probléma, a beosztott embereket nem lehetett mozgósítani. Réger Bálint azt
kérdezte, hogy a következő félévben megoldható-e ez a probléma. Szathmáry Péter azt válaszolta, hogy
szükség lesz rá. Szathmáry Péter elnézést kért a korábbi kijelentéséért. Jóvér Vivien jelezte, hogy a
cégekkel tartandó kapcsolattartást illetően nem szeretne nézeteltéréseket, mint korábban, mert nem szeretne
támogatókat elveszíteni.
1.12.
A Nemetschek oktatás finanszírozásával kapcsolatban az RB felvette a kapcsolatot a céggel, az
oktatás díjmentesen megtartható lesz a hallgatóknak.
1.13.
Szathmáry Péter a terembérléssel kapcsolatos problémát hozta fel. Réger Bálint biztosította arról,
hogy megoldódott, az oktatás a K épület egyik termében lesz.
Szathmáry Péter és Murányi Gábor távozott.

2. Réger Bálint beszámolója:
2.1. Réger Bálint kedden elnöki értekezleten vett részt. Az oktatási biztosnak küldött levelet, javaslatokat
beszéltek át. Arra jutottak, hogy nem karonként küldenek választ a gólyatáborokkal kapcsolatos kérdésekre,
hanem egyetemi szinten, az EHK elnökkel és a karok HK elnökeivel együtt. Építőmérnöki részről ez például
a szervezői pályázat leírását is tartalmazza.
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2.2. Várhatóan a következő évtől kezdve, a gólyatábor szervezőknek is alá kell írniuk egy nyilatkozatot, amely
a BME Etikai kódexre hivatkozik.
2.3. A gólyatábori kérdőív kitöltését körülbelül 50 gólya tette meg, a szöveges értékelések jók voltak.
2.4. Réger Bálint elmondta, hogy szó esett a szociális időszakról is, azonban csak néhány dologra kaptak
ígéretet. Nagyobb szó esett azonban országos és egyetemi szinten a HK-ról, a jutalmazásokról. Mostantól a
jutalmazásoknak körólményeit. Minden HK-s beszámolójának legalább időszaki bontásban nyíltnak kell
lennie. Réger Bálint elmondta, hogy a mostani értékelés során megkérdezte a HK tagjait, mit gondolnak
erről. Madarász Márk és Pászti Renátó még nem válaszoltak erre. A jutalmazások jelenleg kettő karon
nyilvánosak. Réger Bálint elmondta, hogy a költségtérítéses kérvényeket elbírálták.

3. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta beszámolója:
3.1. Nagy Renáta elmondta, hogy ezen a héten rendhagyó EHK ülésük volt, vendégük volt a DIK igazgatója.
3.2. Az irodabeszerzéseket október 21.-ig el kell intézni.
3.3. TJSZ módosítások lesznek, maximum 5 évig lehet kollégiumi mentor és vezető kollégiumi mentor posztot
betölteni. Emellett szigorították a kollégiumi beköltözések rendjét. Az a hallgató, aki a regisztrációs hét
végéig nem jelzi a lemondását a KO felé, nem csak a várólista végére fog kerülni, de ki kell fizetni a
megkezdett hónapot és ezen felül még két hónapot, azaz összesen hármat. Ez a változás bele fog kerülni a
felvételi űrlapba, a hallgatók értesítve lesznek. Valamint innentől kezdve kari várólista fog szerepelni a
szabályzatban, az eddigi várólista helyett.
3.4. Oktatási részről a módosítások közül a legfontosabb, hogy most már az önköltséges hallgatók is adhatnak
le költségtérítéssel kapcsolatos kérvényt a szabályzat szerint, nem csak a költségtérítéses státuszú hallgatók.
3.5. Nagy Renáta elmondta, hogy tárgyalták, hogy a HK-s jutalmazások miként kerüljenek bele a TJSZbe.
Végül a maximum összeget fogják beleírni. Szabó Tibor főtitkár úr javaslatára állami összeghez lesz
meghatározva a maximum.
3.6. Az őszi kollégiumi díjak november 5-i határidővel lesznek kiírva, egyszerre három hónap.
3.7. A KO 34 üres kollégiumi helyet talált, ebből kettő volt építős. A helyeket szétosztották, a feltöltés
folyamatos, visszajelzésekre várnak a hallgatóktól.
3.8. Az Egyetemi BME pályázatok bírálása zajlik. A sportszer, sportpálya pályázatok most érkeznek be.
3.9. A szociális pályázatok fellebbezésének időszaka még zajlik, eljárási hiba ellen lehet fellebbezni.
3.10.

A kollégisták ideiglenes lakcímbejelentésének ellenőrzése is folyamatban van.

4. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:

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

4.1. Madarász Márk röviden bemutatkozott.
4.2. Madarász Márk elmondta, hogy a Szakmai7 költségvetéséhez várja a számokat, az analitikát átnézte.
4.3. Madarász Márk előterjesztette a Whitefül kérvényét a beszavazójukhoz kért támogatásról. A Whitefül
készített egy előzetes költségvetést az eddigi 3 bulijuk alapján, miszerint a félévet a kör jól zárná. A KHT a
kérvényt az előzetes költségvetés ígéretének fényében 13-0-1 arányban elfogadta.
4.4. Madarász Márk elmondta, hogy a biztonsági őrök ügyében további megbeszélések történtek. A vegyészek
nem is hallottak arról, hogy ők fizetnének 1 biztonsági őrt, így 6 biztonsági őrt kell fizetni. A Klub-os
bulikon 5 biztonsági őr lesz. A koncepció az, hogy a hátsó kaput nyitva hagyják, alkoholt nem lehet majd
kivinni, pecséttel lehet majd visszajönni. A kordonok hátul lesznek elhelyezve, hogy ne a lakóövezet felé
induljanak el az emberek. A bulikon 3 biztonsági őr fog számolni, 1 a kollégium előtt áll majd, 1 pedig
köröz.
4.5. Jóvér Vivien jelezte Madarász Márknak, hogy rendezni kell Szakmai7 helyezettjeinek díjait.
4.6. A GB próbás pályázatra eddig 1 ember jelentkezett, de Madarász Márk még 4 további jelentkezőre számít.
4.7. A BME Together Party a megbeszélések alapján február 19.-én lesz.
4.8. A Szakkollégium a jubileumi rendezvényükre támogatást kér majd.

5. Kollégiumi Bizottság (KB): Nagy Renáta beszámolója:
5.1. Nagy Renáta elmondta, hogy feltöltötte az üres kollégiumi helyeket.
5.2. A Köri Állófogadásra novemberben kerül majd sor. A szervezési munkálatokra Tóth Rebeka, Pászti Renátó
és Gál Ádám jelentkezett.
5.3. A körvezetők pénteki határidővel beküldték a leköszönő és kiemelkedő körtagok listáját.
5.4. A közérzetjavító keret elköltésének feladatára Tóth Rebeka és Mészáros Judit jelentkeztek. a Határidő
november vége.
5.5. A Vásárhelyi Klubra panasz érkezett a porta részéről, mert sok vendégkártyát szerettek volna kikérni
előzetes egyeztetés nélkül.

6. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emesebeszámolója:
6.1. Pinczei Emese kérte Sárik Veronikát, hogy az új OHV honlapról írjon egy hírt a honlapra, mert kötelező
hirdetni.
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6.2. Szerdán KOB ülés lesz, Pinczei Emese kérte Réger Bálintot, hogy írja meg tapasztalatait a költségtérítéses
kérelmekről.
6.3. Pinczei Emese megkérdezte, hogy a jegyzetpályázat díjazásai ki lettek-e utalva. Bíbok Attila elmondta,
hogy igen.
6.4. Pinczei Emese elmondta, hogy az órarend ellenőrzés lezajlott, az MSc-s tömbösítések annyira nem érték el
a céljukat. Réger Bálint hozzátette, hogy Dr. Lovas Antal volt dékán úr kérte az észrevételek javítását.
6.5. Pinczei Emese elmondta, hogy Egyetemünkön a felvételizők 20%-a újrafelvételiző hallgató. Ezek

közül sokan úgy játszanak a párhuzamos képzéssel, hogy felváltva vannak ugyanazon a képzésen,
miközben a tárgyaikat akkreditáltatják egyikről a másikra. Így kikerülik a 6 vizsgás és 30 kredites
szabályt. A TJSZ változtatásba ennek a kiskapunak a megszüntetését is bele szeretnék venni.
Ketten nem értettek egyet a lehetőség megszüntetésével. A KHT a kérdés megvitatása után azt az
álláspontot támogatta, hogy a kiskaput zárják be, de visszamenőleges szankciókat ne
alkalmazzanak a hallgatókra.
6.6. A szerdai KOB-on az OMR-t fogják tesztelni.
6.7. Réger Bálint kérte a KHT tagjait, véleményezzék az új mintatantervet.

7. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Jóvér Vivien beszámolója:
7.1. Jóvér Vivien bemutatkozott.
7.2. Jóvér Vivien elmondta, hogy a szerdai gyűlésükön megbeszélték a Gólyabált.
7.3. A Nemetschek oktatás ingyenes megvalósításához kérés érkezett az RBhez, amit sikerült megvalósítaniuk.
7.4. Szathmáry Péter és Jenei Péter megkeresték az RB-t, hogy segítsenek támogatókat szerezni.
7.5. A Szakmai7-ről videó készül a VVS jóvoltából.
7.6. Jóvér Vivien elmondta, hogy a MEXX nem rakhat ki plakátot a VPK-ban, mert nem támogatója a Karnak
és nincsenek kapcsolatban az Egyetemmel sem.
7.7. Jóvér Vivien beszámolt arról, hogy a szerződéseket bevitte Orbán Balázsnak.
7.8. Az RB-s pólók megérkeztek az új tagoknak.

8. Szociális felelős –Sárik Veronika beszámolója:
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8.1. Sárik Veronika elmondta, hogy eddig 8 fellebbezés érkezett be. A fellebbezések általában rendszerhibából
adódó pontbeli és kategóriás eltérésekre érkeztek. Emellett 5 hallgató pontja nem ugyanazzal az értékkel
jelent meg az excelben. Ezeket kijavították.
8.2. Sárik Veronika beszámolt arról, hogy az adatszolgáltatás során a 415 sorból, Batka Roland 10-et, Pinczei
Emese 18-at, Pataki Tímea 38-at, Aipli Sándor 32-őt, Jóvér Vivien 80-at, Nagy Renáta 72-őt, Sárik Veronika
pedig 165-öt töltött fel.

9. Pályázati Bizottság (PB):Pataki Tímea beszámolója:
9.1. Pataki Tímea bemutatkozott, és elmondta, hogy az elmúlt héten nem történt semmi említésre méltó a
pályázati területen.

10. Juttatási és Térítési felelős – Bíbok Attila beszámolója:
10.1.
Bíbok Attila bemutatkozott és elmondta, hogy az elmúlt héten nem történt semmi említésre méltó a
JutTér területen.
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11. Egyebek:
11.1. Réger Bálint kérte, hogy a bizottságvezetők innentől kezdve a saját hírüket megszövegezve, csatolmánnyal
együtt küldjék el a két PR-osnak.
11.2. A Kari Nyíltnapra 6 kísérő embert kell biztosítani, ezt a feladatot Tóth Rebeka és Aipli Sándor vállalták.
11.3. Az irodabeszerzés tételeit Pászti Renátó lejegyezte.
11.4. Szerdán Kari Tanács lesz.
11.5. Réger Bálint kérte az RB és a GB vezetőjét, hogy legközelebb az ülések előtt egyeztessenek.
11.6. Nagy Renáta elmondta, hogy a GTK-sok megkeresték egy nemzetközi találkozóval kapcsolatban, melyet
szeretnének a VPK termében tartani november 7-én. Nagy Renáta és Réger Bálint javaslatát, miszerint a
GTK kérésre megkapja a nagytermet, de pultot nem üzemeltethet a KHT 14-0-0 arányban támogatta.
Emellett szervezetten nem hozhatnak be alkoholt a résztvevők.
11.7. Réger Bálint kérte Nagy Renátát, hogy a kollégiumi mentorokkal vegye fel a kapcsolatot, hogy kiemelten
ügyeljenek a rendre.
11.8. Sárik Veronika elmondta, hogy Szathmáry Péter felkereste, hogy ismét kerüljön megrendezésre TDK
főpróba, melynek időpontja november 9. vasárnap lesz. Sárik Veronika kérte a bobosokat, hogy menjenek
be a tanszékeikre doktoranduszokat hívni az eseményre.
11.9. Az EHK hétvégére november 7-9. kerül sor.

12. Mellékletek:

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.10.13
Következő ülés: 2014. október 20.
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