Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. november 16-án (vasárnap) tartott üléséről.
Az ülés kezdete:17:10

Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: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:Aipli Sándor Márk
Késett:Bíbok Attila, Tóth Rebeka, Pataki Tímea
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég:
Póttag:-

1. Sárik Veronika beszámolója:
1.1. Sárik Veronikamegköszönte a KHT tagok részvételét a Kari Tanácson. A KHT részéről korábban
felmerült munka és pénzforrással kapcsolatos kérdéseket Dékán úrmegválaszolta, biztosítva a
hallgatóságot a zavartalan oktatási működésről. A Kari Tanács minősített többséggel támogatta a
javaslatot. További téma volt még a Kari Tanácson az OHV értékelések és egyéb díjak kiosztása.
1.2. Sárik Veronika elmondta, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor előzetes foglalási időpontjait elküldte Daku
Dávidnak. A Kari Tábor augusztus 7-9., a Gólyatábor pedig az idei Gólyatábor főszervezővel egyeztetve,
augusztus 10-13. lesz. Az időpont mellett szólt, hogy nem érinti a hosszúhétvégét, így talán megelőzhető
egy esetleges csendháborítási bejelentés. Dávid János a telefonos megkeresés során elmondta, hogy
amennyiben a koncepció megfelel, nincs kifogása az ellen, hogy a Gólyatábor Balatonlellén kerüljön
megrendezésre.
1.3. Sárik Veronika megköszönte a blogbejegyzések megírását és azok korrektúrázását. Hozzátette, hogy a
szociális felelős posztjáról szóló anyag már 90%-osan elkészült, Nagy Renáta fogja korrektúrázni.
1.4. Sárik Veronika beszámolt arról, hogy sikeresen lezajlott a Gólyabál. Pozitív visszajelzést kapott a Dékán
Úrtól, az oktatóktól és a gólyáktól is. Megköszönte Laposa Zsanett, főszervező munkáját.
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1.5. Sárik Veronika javasolta, hogy a jegyzőkönyvek ezentúl kerüljenek kiküldésre a bizottságvezetőknek, a
korrektúra előtt, hogy átnézhessék a saját részeiket. A javaslatot a KHT támogatta.
Bíbok Attila megérkezett.
Pataki Tímea megérkezett.
1.6. Sárik Veronika kérte, hogy az október 24. – november 23. időszak beszámolóját november 23. 20:00-ig
küldjék el a KHT tagjai. A következő időszak, november 24. – január 23., tervezet beszámolóját pedig
november 27. 20:00-ig küldjék el neki.
1.7. Az októberben átsorolt hallgatók ügyében a KHT azt az álláspontot foglalta, hogy ezeknek a hallgatóknak
engedjék el erre a félévre a költségtérítés kifizetését, az erről szóló javaslatát megküldte a dékáni
vezetésnek. Ezen lehetőség esetleges hiányában felmerült az a lehetőség is, hogy ezek a hallgatók
utólagosan leadhassák tárgyaikat.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta beszámolója:
2.1. Nagy Renáta elmondta, hogy az EHK vendége volt Sárik Veronika, a KHT új elnöke, valamint
Markovics Petra a GTK új EHK-s képviselője.
2.2. Sor fog kerülni egy rendkívüli rektori tanácsra, melyen a tanszékösszevonáshoz kapcsolódóan, az
Építőmérnöki Kar SZMSZ módosítását fogják tárgyalni.
2.3. A vezetői értekezleten Dr. Palkovics László fokozatváltási anyagáról volt szó, azon belül a kontaktórák
számának csökkentéséről.
2.4. A HÖOK vezetőképző választmányi ülésén a HÖK Szenátusban betöltendő szerepéről beszéltek.
2.5. Az Nftv módosítási javaslatát, a Hallgatói Önkormányzatok kötelességeiről a BME hallgatói képviselete
fogja megírni december 31-ig.
2.6. A KHK-k elnökeinek és gazdasági felelőseinek figyelmét felhívták a telefontartozások rendezésére.
2.7. Előterjesztették az adatigénylésre készült válaszlevelet, melyben a jutalmazásokat átlagolva,
tisztségenkénti bontásban tüntették fel.
2.8. Az EHK a későbbiekben tárgyalni fogja a jutalmazások alapelveit.
2.9. Szipka Károly elmondta, hogy az átsorolt hallgatók végül nem adtak be közös keresetet. A HJB-n a 32
hallgatóból 30-an éltek fellebbezéssel. Ezen hallgatók fele gólya, akiknek vélhetően a korábbi
felsőoktatási intézménye vitte fel rosszul az adatokat a FIR-be.
2.10.

Somogyi József elmondta, hogy volt KSZB és esélyegyenlőségi bizottsági ülés.
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2.11.

Rácz Tamás elmondta, hogy a nyomdai közbeszerzés folyamatban van.

2.12.
AWebtownnaljelenleg nincs érvényes szerződése az egyetemnek, jelenleg a Jogi Osztálynézi át a
szerződést, ezért a tervezett fejlesztéseket még nem kezdték el.

3. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
3.1. Madarász Márkelmondta, hogy a Gólyabál sikeresen lezajlott, azonban a DIK-ben elkeveredett a zenekar
szerződése.
3.2. Madarász Márk elmondta, hogy a MISZISZ-es kiutalásokat a pultosoknak elintézte.
3.3. Madarász Márk beszámolt arról, hogy Rácz Péterrelés a Mentorgárda gazdaságisával együtt elkészítették
a Gólyabál költségvetését, amihez még további számlákra vár.
3.4. Változás történt a MISZ-es terembérleti szerződések terén. Jóvér Vivien jelezte, hogy a Trófeában csak
10 fő felett állítanak ki terembérleti szerződést. Nagy Renáta kérte Madarász Márkot, hogy a változást
írja meg a köröknek is.
3.5. Madarász Márk elmondta, hogy a biztonsági őrök közötti félreértéseket sikerült elrendeznie. A KO
biztonsági őrei valószínűleg visszajönnek, így nem alvállalkozó biztonsági őrök lesznek a bulikon.
3.6. Madarász Márk előterjesztette a Drönk kérvényét egy választóvacsoráról. A KHT a kérvényt 10-1-2
arányban elfogadta.
3.7. Nagy Renáta felvetette, hogy a Gólyabálra legközelebb fiatalabb oktatókat is hívjanak meg, valamint
véleménye szerint lehetne máshol tartani, mert a hely kihasználatlan maradt.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Papp Brigitta beszámolója:
4.1. Nagy Renáta elmondta, hogy a kollégiumi mentor helyek kiosztásban egyetemi szinten újítást terveznek;
először a karok között szétosztanák a kollégiumi férőhelyek számát, majd utána mérnék fel a kollégiumi
mentor létszám igényeket a kollégiumokban. Ehhez kapcsolódóan Nagy Renáta arra volt kíváncsi, hogy lesz-e
a KHT-nak december 8-án ülése. Sárik Veronika azt válaszolta, hogy lesz.
4.2. Nagy Renáta beszámolt a kollégiumi rádiók fennálló helyzetéről. A MAHASZ a közelmúltban rádiós
jogdíjak megfizetésére kötelezte a Baross rádiót. Ennek kapcsán elindult egy karok közötti egyeztetés jogdíj
fizetéséről. A KHT 13-0-0 arányban támogatta a javaslatot, amennyiben a többi érintett kar is támogatólag
dönt.
4.3. Nagy Renáta elmondta, hogy holnap fog egyeztetni Rémai Zsolttal a közérzetjavító keret elköltésének
megkötéseiről. Bíbok Attila javasolta, hogy a közérzetjavító keretből magasnyomású mosókat vegyenek a
konyhákba. Réger Bálint jelezte, hogy a kollégiumi büfére fordított kerettől függetlenítsék a közérzetjavító
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keretet. Nagy Renáta további klímát javasolt a Nagyterembe, valamint szagelszívókat a konyhákhoz. Batka
Roland beléptető rendszert javasolt az RB-hez.
Tóth Rebeka megérkezett.

5. Oktatási Bizottság (OB): PinczeiEmesebeszámolója:
5.1. Pinczei Emese elmondta, hogy részt vett az oktatási bizottsági ülésen.
5.2. Pinczei Emese beszámolt arról, hogy elkészítette az oktatási bizottsággal kapcsolatos bejegyzéseket a
KHT oldalra.
5.3. A tárgykövetelmények folyamatosan érkeznek a tanszékektől.
5.4. Pinczei Emese kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben van tapasztalatuk a szakmai nyelvi órákról, akkor
azt küldjék el neki, mert megkeresték a gépészmérnöki kar hallgatói képviselői, hogy be szeretnék ők is
vezetni.
5.5. Sárik Veronika a KOB álláspontjáról érdeklődött a kontaktórák számának csökkentésére vonatkozóan.
Pászti Renátó távozott.

6. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Jóvér Vivien beszámolója:
6.1. Jóvér Vivienbeszámolt arról, hogy a múlthéten az RB részt vett egy vacsorán, valamint gyűlésük is volt.
6.2. Jóvér Vivien elmondta, hogy kisebb nézeteltérése volt Rácz Péterrel, amiért nem tájékoztatta a
mentorokat a pontos feladatukról.
6.3. Jóvér Vivien beszélt az RB-sekkel a jutalmazásuk nyilvánosságra hozataláról, akik végül belementek
abba, hogy név szerint nyilvánosságra kerüljön, azonban el fognak jönni az ülésre, hogy az indokokat
meghallgassák. Az RB-sek jutalmazása úgy fog szerepelni, hogy a májustól október 24ig kiutalt összegek
hattal lesznek leosztva.
Pászti Renátó megérkezett.
6.4. Az RB megkereshet informatikai és taxis cégeket, valamint bankokat is.

7. Szociális felelős –Sárik Veronika beszámolója:
7.1. Sárik Veronikabeszámolt arról, hogy a KSZB-n végigvették a véleményezett ESZR hibákat. Pár kérdés
kimaradt, de 98%-ban megoldásra jutottak.
7.2. Sárik Veronika elmondta, hogy ahhoz, hogy ezek a rendszerfejlesztések megtörténjenek a
Webtownnakkellene fejlesztenie, de ez átmenetileg a jogi ügyek átfutása miatt nem lehetséges.
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7.3. A HK-k zárthelyiére február 3. hetének hétfőjén kerül sor. Az az előtti hétvége lesz az EHK hétvége.
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8. Egyebek:
8.1. Nagy Renáta utána fog kérdezni a lejáró vagyonnyilatkozatok új beadásának. Sárik Veronika értesíteni
fogja Rácz Pétert a vagyonnyilatkozat írásáról.
8.2. Madarász Márk elmondta, hogy sikerült biztosítania a lehetőséget a kari pólók vásárlására a sport keret
maradékából. 20 db pólót vesz majd, amit az OHV kitöltők között kerülnek kisorsolásra.
8.3. Nagy Renáta érdeklődött a KHT-s pulóver után. Jóvér Vivien elmondta, hogy még visszajelzésre vár.
8.4. Nagy Renáta jelezte, hogy a Köri Állófogadás előkészületeiben minden KHT-sra számít, ha másképp
nem megoldható, több turnusban. Valamint, emlékeztette Tóth Rebekát az ételrendeléshez szükséges lista
elkészítésére.
8.5. Madarász Márk még mindig nem hozta a VN elszámolást.
8.6. Nagy Renáta kérte Pászti Renátót, hogy a Nyílt Napon leggyakrabban felmerülő kérdésekre a válaszokat
gyűjtse össze. Réger Bálint kért mindenkit, hogy küldjön kérdéseket Pászti Renátónak, ezzel segítve a
munkát.
8.7. Réger Bálint elmondta, hogy a honlap hozzászólás részét megújította, így nem kell a hozzászólóknak a
facebook oldalukat odakötni. Felhívta arra is a figyelmet, hogy amennyiben bárki regisztrál, szóljon neki
és megcsinálja a beállításokat.
8.8. Madarász Márk jelölte Réger Bálintot a PR segítői posztra. Réger Bálint jelölte Gál Ádámot a PR
segítői posztra. Réger Bálint visszautasította a jelölést, Gál Ádám elfogadta a jelölést. Gál Ádám
elmondta, hogy naponta egyszer meg fogja nézni az e-mailjeit.
Gál Ádám távozott.
8.9. A KHT megvitatta a jelölést.
Gál Ádám megérkezett.
8.10. A KHT 12-2-0arányban támogatta Gál Ádámot a PR segítői poszt betöltésére.
8.11. Sárik Veronika elmondta, hogy Dávid János jelezte, hogy az aula székeinek lábára filcet szeretnének
ragasztani az éjszakai pakolások zajcsökkentése érdekében. A Kollégiumi Bizottság elvállalta, hogy
utánanéz a lehetőségeknek.
8.12. Sárik Veronika előterjesztette a Zielinski Szilárd Szakkollégium SZMSZ módosítását. Az SZMSZ
módosítást a KHT 14-0-0 arányban elfogadta.

9. Mellékletek:
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Drönk választóvacsora kérvénye

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.11.16
Következő ülés: 2014. november 24.

…………………………….
Mészáros Judit
Jegyzőkönyvvezető
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…………………………….
Sárik Veronika
KHT elnök
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