Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2015. január 5-én (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete:19:05

Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok:Aipli Sándor Márk, Batka Roland, Bíbok Attila, 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:
Nem jelent meg:Gál Ádám
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég:
Póttag:-

1. Sárik Veronika beszámolója:
1.1. Sárik Veronikaelmondta, hogy a KHT éves karácsonyi vacsorája pénteken lesz, a helyszínre 18:00-ra
kell kiérni.
1.2. Sárik Veronika beszámolt arról, hogy részt vett a KHK-k elnöki vacsoráján.
1.3. Térinformatika alapjai című tantárgyból a póthét péntekén beküldött házi-feladatokat még nem fogadták
el, valamint a tanszék a póthét utolsó, hétfői napján, nem volt elérhető. A TVSZ-ben leírtak szerint a házi
feladatok pótleadásának határideje a póthét utolsó napja, amennyiben a KTB nem fogadott el ettől eltérő
időpontot tartalmazó tárgykövetelményt. Emiatt, Sárik Veronikaezt jelezni fogja a Dékán Úr felé a
holnapi nap folyamán.
1.4. Közlekedési földművek című tantárgyból eddig körülbelül 20 hallgató jelezte, hogy szeretné, ha a tárgyat
keresztféléven is indítanák. A tanszék eddigi álláspontja szerint, a nagy igény ellenére sem szeretnék
elindítani a tárgyat.
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1.5. A KHT és a Zielinski Szilárd Szakkollégium ebben a félévben is megszervezi a Diplomavédés főpróbát.
Az esemény időpontja előreláthatólag január 17-18., a helyszín a VPK nagyterme. A szervezési
munkálatokra Réger Bálint és Jóvér Vivien jelentkeztek.
1.6. December 22-én elfogadták az új TVSZ-t. Sárik Veronika elmondta, hogy a TVSZ-be belekerült, hogy a
tárgyak előkövetelményükkel azonos félévben is hallgathatóak, amennyiben a tárgykövetelmény ezt
engedi. Sajnos azonban az oktatók nem értesültek még erről a változtatásról, így a KHT feladatának
érezte, hogy az előkövetelményi rendszert átnézze és az oktatóknak javaslatot tegyen. Pinczei Emese
elmondta, hogy idő hiányában érdemes lenne csak a szakirányos tárgyak ágazatos tárgyakra épülését
átnézni. Pinczei Emesevállalta, hogy a munkát segítő táblázatot a holnapi nap folyamán kiküldi. Kérte,
hogy mindenki segítsen a véleményezés során és kérdezzünk meg más hallgatókat is.
1.7. Sárik Veronika elmondta, hogy az NFTV törvény megváltozott, csak a képzés ideje plusz két félév
minősül államilag támogatottnak azonos képzéskódú BSc képzésen. Ez azt jelenti, hogy az újrafelvételiző
hallgatók, akik további állami féléveket szeretnének nyerni rególyaként, nem kapják meg az MSc-s
féléveiket. Sárik Veronika mindenkit megkért, hogy amennyiben ismer olyan hallgatót, aki rególya
szeretne lenni, mert meghaladta a 10 államilag támogatott félévét az építőmérnöki képzésen, annak
jelezzék, hogy ennél több félévet nem kaphat a törvény értelmében. Réger Bálint vállalta, hogy erről és a
FIR rendszerről összeállít egy kisebb közleményt a hallgatóknak.
1.8. Sárik Veronika elmondta, hogy a korábban megírt Oktatásfejlesztési kivonatra nem érkezett oktatói
reakció, így a következő pár napban ki fog kerülni a KHT oldalára.
1.9. Sárik Veronika tájékoztatta a KHT tagjait, hogy a honlaprendőrség elindult, az emlékeztetők kikerülését
szigorúan követik.
1.10.
Nagy Renáta készített egy vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztatót a gólyáknak, ami kiküldésre
került a neptun rendszeren keresztül. Ennek mintájára a tárgyfelvétellel kapcsolatosan is tervbe van véve
egy tájékoztatás.
1.11.
Sárik Veronika jelezte, hogy a vizsgaidőszak alatt a PR felelősnek meg fogja mutatni a honlap
kezelésével kapcsolatos dolgokat, hogy ő is kezelhesse a felületet.
1.12.

A HK zárthelyik időpontjáról és témájáról a következő ülésen lesz szó.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta/Jóvér Vivien beszámolója:
2.1. Nagy Renátaelmondta, hogy az EHK ülés vendége volt Engert Attila.
2.2. Probléma volt a cégek terembérlésével, melyek december 31-ével lejártak. Ezeket az egyetem kancellárja
90 nappal meghosszabbította.
2.3. A DIK szervezeti átalakításon fog átesni. A DIK megbízott igazgatója Kovács András.
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2.4. Jámbori Attila előterjesztette a szakkollégiumok gazdálkodási rendjének változtatását, az EHK elfogadta.
2.5. A TVSZ módosítást december 22-én elfogadták.
2.6. Nagy Renáta elmondta, hogy a kollégiumi jelentkezésekkel kapcsolatos időpontok minden karon időben
ki lettek hirdetve, kivéve az építőmérnöki kart, ahol egy napot csúszott. A jelentkezések során a MIR
oldalak tárhelye megtelt, néhány jelentkezés leadása megnehezült, de végül sikerült megoldani a
problémát.
2.7. A vezető kollégiumi mentor és kollégiumi mentorpályázatok kiírásra kerültek.
2.8. Az egységes szociális rendszer fejlesztésével problémák adódtak.
2.9. A BME honlapján az egyetemi élet fület Markovics Petra fogja kezelni.
2.10.

Dr. Andor György lemondott az általánosrektorhelyettesi címről.

3. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
3.1. Madarász Márkelmondta, hogy a bizonytalan helyzet miatt megkérték, hogy a DIK-es keretet február
végéig ne használja.
3.2. Madarász Márk beszámolt arról, hogy a VPK Szilveszter jól sikerült, a köri gazdaságisokkal
megcsinálták az elszámolást, a pultnyereség a Whitefülé lesz.
3.3. Madarász Márk előterjesztette a Földmérő Szakest megvalósult költségvetését. A költségvetést a KHT
14-0-0 arányban elfogadta.
3.4. Madarász Márk előterjesztette a 2014-es Vásárhelyi Napok költségvetését, a rendezvény nyereséges
volt.. A KHT a költségvetést 14-0-0 arányban elfogadta.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Papp Brigitta beszámolója:
4.1. Papp Brigitta elmondta, hogy a kollégiumi mentorpályázatok beadási határideje péntek dél. A jelölteket a
következő hétfői KHT ülésre szeretné meghívni.
4.2. A kollégiumi kérdőív szöveges részei is kiértékelésre kerültek.
4.3. A szociális alapon történő kollégiumra jelentkezésnek, valamint a költözéseknek még nincsenek végleges
időpontjai.
4.4. Megérkezett aDrönk burkolat felújításának árajánlata. A KHT a Drönk burkolat felújítását 14-0-0
arányban támogatta.
4.5. Papp Brigitta elmondta, hogy a VPK nagytermének foglalásához szükséges rendszert össze fogja állítani.
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4.6. Nagy Renáta jelezte, hogy a következő féléves ingyenes éjszakákra várja a javaslatokat, melyeket a
hónap végéig meg kell küldeni az EHK , illetve a KO részére..

5. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emese beszámolója:
5.1. Pinczei Emese elmondta, a korábban említett TVSZ változtatással kapcsolatosan, hogy még csak a
szakirányos tárgyak előkövetelményeinek átvizsgálására van idő a következő tárgyfelvételig. Azonban
hosszú távú tervei között szerepel az ágazatos tárgyak egymásra épülésének vizsgálata is.
5.2. Az MSc-s Végeselemek módszere matematikai alapjai című tárgynál körülbelül 50 hallgató

jelezte, hogy szeretné, ha keresztfélévet indítana a tanszék. Az ügyben Papp Brigitta intézkedni,
mint tanszéki felelős.
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6. Egyebek:
6.1. Nagy Renáta bemutatta az általa kidolgozott irodaügyeleti és takarítási rendet. Az ügyeleti heti négy nap
lehet 2-2-3-3 órás elosztásban, vagy heti öt napon 2-2 órás elosztásokban. A heti időpontok lefoglalási
határideje a megelőző péntek este nyolc óra. Erre a hétre keddre Aipli Sándor vállalta az ügyeletet déltől
kettőig, Pászti Renátó pedig szerdán déltől háromig.
6.2. Réger Bálint beszámolt arról, hogy a honlapon átalakította a nyitvatartási részt, így már könnyen
vezethető lesz, hogy ki mikor tart fogadóórát az irodában.
6.3. Sárik Veronika jelezte, hogy a vitrineket január végéig be kell rendezni, Réger Bálint felvetette egy
állandó háttér kiplottolásának ötletét.
6.4. Pászti Renátó leadta a korábban elvállalt Educatio kiállítással kapcsolatos koordinálási feladatát. A
feladatot ezért Pataki Tímea és Nagy Renáta vállalták.
Papp Brigitta távozott.
6.5. Nagy Renáta felhívta a figyelmet arra, hogy az SZMSZ módosításon már most el kell kezdeni dolgozni.
Papp Brigitta megérkezett.

7. Mellékletek:

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2015.01.05
Következő ülés: 2015. január 12.

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