Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. november 3-án (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete:18:25

Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok:Aipli Sándor Márk, Batka Roland, Bíbok Attila, Gál Ádám, Jóvér Vivien,Madarász Márk,
Mészáros Judit,Nagy Renáta, Papp Brigitta, Pataki Tímea, Pászti Renátó,Pinczei Emese, Réger Bálint,Sárik
Veronika, Tóth Rebeka
Kimentését kérte:
Késett:Réger Bálint
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég:Dr. Dunai László
Póttag:-

1. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Jóvér Vivien beszámolója:
1.1. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének új elnöke Szokolai Bence.
1.2. Az EHK vendége volt Engert Attila, aki elmondta, hogy a DIK új gazdasági ügyintézője Nyári Melinda.
1.3. A 2014/2015 tavaszi félévre vonatkozó Állásbörze pályázat határideje október 31.
1.4. Megalakult az EDK, új elnöke Hajas Lívia.
1.5. Egyetemi katasztrófavédelmi csoport fog alakulni.
1.6. Az EHK hétvégén pénteken 11:30 kor kezdődik az első szekció. Péntek este minden BME-s HK-s
jelenlétére számítanak egy ülés keretében, ahol egységes véleményt fognak megfogalmazni a hallgatói
képviselők a szekciókról.
1.7. Jámbori Attila előterjesztette a szakkollégiumok elmúlt évi költésekről szóló beszámolóját, valamint a
jövő évi támogatásról szóló javaslatát, amit az EHK elfogadott.
1.8. Az EHK elfogadta a Külügyi BME ösztöndíj eredményéről szóló javaslatot.
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1.9. Az EHK elfogadta a Sportszer- és Sportpálya támogatás pályázatok eredményére vonatkozó javaslatot,
valamint a Sportösztöndíj eredményéről szóló javaslatot.
1.10.
Az EHK elfogadta a rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázatok fellebbezéseinek
kezeléséről szóló javaslatot. Az EHK az ESZR hibája miatt okozott fellebbezéseket a saját hibájának
tekinti.
1.11.

Az EHK elfogadta a KJK HK SZMSZ módosítását.

1.12.

A Balatonlellei Ifjúsági tábor műszaki átadása megtörtént.

1.13.
További átsorolások várhatóak, mert még körülbelül 160 hallgató adatai nincsenek feltöltve a
rendszerbe. Az átsorolásokkal kapcsolatban per társaságok jöttek létre, így várhatóak pereskedések.
1.14.

Szipka Károly kérte, hogy a fizetős kérvényekre minden HK hívja fel a hallgatók figyelmét.

1.15.

Az oktatási piknik november 28-án lesz.

1.16.

Nagy Renáta fegyelmi tárgyalásokon vett részt.

1.17.
Volt külső gazdasági bizottsági ülés, amelyen az adatkérést, valamint a sablonokat beszélték át a
költségvetéshez.
1.18.

Az Esélyegyenlőségi pályázat jelentkezése lezárult.

1.19.

Jóvér Vivien elmondta, hogyha a Mikuláskupán új sportot szeretne valaki, az jelezze.

1.20.

A MAFC közgyűlésen megszavazták az alapszabály módosítást.

1.21.

A Gépész Gólyabál november 10-én lesz.

1.22.

Az elsőkörös Balatonlellei Ifjúsági tábor igényléseket november 12-ig kell leadni.

1.23.
A párhuzamos képzésben résztvevő hallgatóknak a Neptunban nem tudnak kiírni kifizetési és
befizetési összegeket.
1.24.

A BME kancellárja Barta-Eke Gyula lett.

Dr. Dunai László dékán úr és Réger Bálint megérkezett.

2. Dr. Dunai László - Dékán Úr – A Kari szervezeti átalakításról
2.1. Dr. Dunai László elmondta, hogy 2000-ben már részt vett egy szervezeti átalakításban, emiatt tudja, hogy
a folyamat során természetes a tiltakozás. Tapasztalataiból kiindulva, alaposan utánajárt a lehetőségeknek.
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2.2. Mivel két tanszék egyetemi tanára is nyugdíjba vonult, így nem teljesült a tanszékeken a 10-5-1-es
szabály; két év állt rendelkezésre, hogy a pozíciót betöltsék.Dr. Dunai László egyeztetett a jogi
csoporttal, a Rektorral, a Habilitációs Bizottság elnökével, valamint a Kar tanszékvezetőivel.. Nyár elején
egyértelművé vált számára, hogy nem tudnak egy jelöltet kiállítani és nincs értelme plusz egy évet várni.
2.3. Felmerült, hogy az oktatásfejlesztési tevékenységgel párhuzamosan, új tanszékek tükrében hajtanák végre
a változtatásokat. Közös tanszéki értekezleteket tartottak, a folyamat nehezen indult el. A Dékán Úr a
szervezeti átalakításról szóló javaslatot a kari közép-hosszú távú igényekre szabta a kollégák segítségével;
a javaslat előremutató. Számos megoldandó feladat van még, főképp operatív részletek. Kialakult azonban
a két tanszéknév: Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék.
2.4. A tanszékek oktatási és kutatási tevékenysége így tisztult, az Építészmérnöki Kar dékánja jelezte, hogy ezt
a kidolgozott anyagot a Szenátuson támogatni tudja. Az érintett kollégák a szakmai tartalommal egyet
értettek, de a megvalósítástól tartanak. Mivel az oktatást semmiképpen nem szeretnék negatívan
befolyásolni, így a tanszékek átalakítása és költözése a nyári időszak folyamán fog megtörténni.
2.5. Réger Bálint megkérdezte, hogy a jelenlegi képzésben lévő hallgatókat befolyásolja-e majd a változás
2015 szeptemberétől. Dr. Dunai László azt válaszolta, hogy véleménye szerint a változást az fogja
okozni, hogy terveik szerint az új oktatási reformot nem kizárólag felmenő rendszerben indítanák el, így
az új szakirányos tárgyak már elérhetőek lennének a hallgatók számára.
2.6. Dr. Dunai László említette, hogy a tanszékvezetői értekezleten holnapután fogják tárgyalni a változtató
javaslatot, majd miután véglegesítették, az SZMSZ módosítás mellékleteként el fogja azt küldeni.
2.7. Dr. Dunai László elmondta, hogy amennyiben kérdés merül fel, a következő heti ülésre is el tud jönni és
megválaszolja azokat.
Dr. Dunai László távozott.
2.8. A KHT tárgyalta a tanszék összevonásról szóló javaslatot a hallgatókat érintő esetleges következmények
szempontjából.

3. Réger Bálint beszámolója:
3.1. Réger Bálint leadta a HÖOK Vezképző jelentkezéseket.
3.2. A Gólyatáborokkal kapcsolatos levelet végül személyesen jutatták el az illetékeseknek.
3.3. A VPK leltár során egy rossz helyre felírt projektort nem talált a KO, ezért leltárhiány miatt eljárást
indított a KHT ellen. A félreértés tisztázódott, a Szakkollégium egyik projektora a VVS-hez lett átvezetve,
de ott nem került fel a listára, így a bemutatás során nem kérték. Később a projektort sikerült bemutatni.
3.4. Réger Bálint elmondta, hogy egyeztetett a Mentorgárda vezetőjével, Rácz Péterrel, a Gólyabálra
meghívott oktatói listával kapcsolatban.
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4. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
4.1. Madarász Márkelintézte a Köri Állófogadásra a tollakat.
4.2. Madarász Márk elmondta, hogy részt vett a külső gazdasági bizottsági ülésen.
4.3. Madarász Márk jelezte, hogy az EHK-s pályázathoz elküldte a hétvégi beszámolót, az összeg pedig
megérkezett.
4.4. A fennmaradó sport keretből sikerült költeni, a DSK a Bercsényi kollégiumban bérel majd termet focira.
A maradék sport keretösszeg elköltéséhez olyan ötletek érkeztek, mint az OHV kitöltők között Szkéné
bérletek és egyetemi ajándékbolt kedvezmények sorsolása.
4.5. Madarász Márk előterjesztette a 2014/2015 őszi félév Szakmai7 végleges költségvetését. A KHT a
költségvetést15-0-0arányban elfogadta.
4.6. A Szakkollégium eseménye rendben lezajlott.
4.7. Madarász Márk előterjesztette a Mentorgárda kérvényét a csapatépítő hétvégről. A KHT a
költségvetésben erre a célra fenntartott összeg maradékát tudta biztosítani a Mentorgárdának.

5. Kollégiumi Bizottság (KB): Papp Brigitta beszámolója:
5.1. Nagy Renáta elmondta, hogy az építős férőhelyek feltöltötte, valamint sikerült újabb kollégiumi
férőhelyeket szereznie a GTK-soktól, mivel ők már nem tudják feltölteni a férőhelyeiket.

6. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Jóvér Vivien beszámolója:
6.1. Jóvér Vivienelmondta, hogy a múlt heti gyűlésükön elfogadták, hogy a VN-t nem támogató cégektől
megkérdezik, hogy a VTN-t támogatnák-e.
6.2. Jóvér Vivien elmondta, hogy az RB-sekkel megvitatta a jutalmazásuk nyilvánosságra kerülésének
feltételeit.

7. Szociális felelős – Sárik Veronika beszámolója:
7.1. Sárik Veronikaelmondta, hogy a fellebbezéseket elbírálták. Három hallgatót érintett az passzívról aktívra
való átsorolás, emiatt ők még nem kapták meg a szociális ösztöndíjukat.
7.2. A hallgatóknak lehetősége lesz a szociális időszakról visszajelzésre, egy kérdőív keretében.

8. Pályázati Bizottság (PB):Pataki Tímea beszámolója:
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8.1. Pataki Tímeaelmondta, hogy a PB csütörtökön tartott egy ülést, valamint információt gyűjtött a
gépészektől a logó tervezéses pályázat kapcsán.

9. Juttatási és Térítési felelős – Bíbok Attila beszámolója:
9.1. Bíbok Attilaelmondta, hogy a félév utolsó kifizetési feltöltésére holnap van lehetőség.
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10. Egyebek:
10.1. Nagy Renáta elmondta, hogy a következő hétfői ülés előtt utánpótlás kezelésről szóló ülés lesz hat
órakor.
10.2. A KHT a Mikuláskupára plusz sportnak a kidobót választotta.
10.3. Pászti Renátó felvetette, hogy a nagyterem foglalási időpontok kerüljenek fel a honlapra.
10.4. Sárik Veronika az iroda takarítási rendszeréről érdeklődött.
10.5. Sárik Veronika a TDK főpróbához szükséges dolgok elhelyezéséről kérdezett. A projektort és a borokat
a szakkollégiumnak fogják kiadni.
10.6. Sárik Veronikafelkérte a KHT tagokat, hogy a főbb posztokról és azok feladatköreiről írjanak egy
hosszabb bejegyzést. A határidő vasárnap.
10.7. Réger Bálint benyújtotta a KHT elnöki posztjáról való lemondását. A KHT a lemondást 14-0-1 arányban
elfogadta.
10.8. Réger Bálint benyújtotta lemondását az elnöki poszttal járó bizottsági tagságokról. A lemondást a KHT
15-0-0 arányban elfogadta.
10.9. Réger Bálint jelölte Sárik Veronikát az elnöki posztra. Sárik Veronika a jelölést elfogadta. A KHT
Sárik Veronikát 13-0-2 arányban támogatta az elnöki posztra.
10.10.
Réger Bálint jelölte Sárik Veronikát a Kari Tanács és egyéb elnöki poszttal járó bizottságok
tagságára. A jelölést Sárik Veronika elfogadta. A KHT Sárik Veronika jelölését a bizottsági tagságokra
15-0-0 arányban elfogadta.
10.11.
Sárik Veronika lemondott a BOB és PR segítői posztjáról. A KHT a lemondását az említett
posztokról 14-0-1 arányban elfogadta.
10.12.
Pinczei Emese a megüresedett BOB posztokra jelölte Aipli Sándort és Papp Brigittát. Aipli
Sándor és Papp Brigitta elfogadták a jelölést. A KHT Aipli Sándort és Papp Brigittát 15-0-0, valamint
15-0-0 arányban támogatta.

11. Mellékletek:
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Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.11.03
Következő ülés: 2014. november 10.

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