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

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

1. Sárik Veronika beszámolója:
1.1. Sárik Veronikabeszámolt a héten történtekről valamint arról, hogy egyeztetett a Dékán Úrral a
Közlekedési földművek című tárgy keresztféléves indításáról.
1.2. Sárik Veronika elmondta, hogy azon hallgató ügyében, akinek személyes e-mailjét továbbküldték, még
nincs új információ.
1.3. Sárik Veronika elmondta, hogy a pénteki elnöki értekezleten, a hallgatói képviseletek elnökei aláírtak
egy nyilatkozatot, melyben mindennemű felmerült korrupciós vádtól elhatárolódnak.
1.4. A szociális pályázatok szóbeli bírálásán várhatóan egy ellenjegyző fogja a bírálókat ellenőrizni.
1.5. A nyomdai közbeszerzés nem lett időben kiírva, így a kari újságokat a printer fogja kinyomtatni, azonban
az árakról még nem érkezett tájékoztatás.
1.6. Sárik Veronika tájékoztatásul elmondta, hogy az emlékeztetők kései feltöltése miatt, a teljesítményalapú
jutalmazásból le fog vonni az EHK.
1.7. Papp Helga jelezte Sárik Veronikának, hogy aKépítő egy középiskolásoknak szóló fotópályázatot
hirdet, melyre díjazásokat gyűjtenek. A KHT néhány kari pulcsit ajánl fel erre a pályázatra.
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1.8. Jóvér Vivien a kari napokról érdeklődött. Sárik Veronika elmondta, hogy a jelenlegi álláspont szerint
lehet kari napokat szervezni, csak részletes programtervet kell írni. Jóvér Vivien kérte Sárik Veronikát,
hogy erről tájékoztassa a VN főszervezőjét.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Jóvér Vivien beszámolója:
2.1. Jóvér Vivien elmondta, hogy az új gépész EHK-s delegált Nagy Edit lett.
2.2. Az MSc-s képzésre várhatóan több hely lesz.
2.3. Hétfőtől a kollégiumi büfék és klubbok 1 éves szerződéssel nyitva tartanak.
2.4. Az EHK továbbképző hétvége február 20-22 között lesz.
2.5. Az Egyetemi Doktorandusz Képviselet új tisztújítást kell, hogy tartson, mert az elnök jogviszonya le fog
járni.
2.6. Az egyetemet a NAV 2012. január 1-ig visszamenőleg ellenőrizni fogja.
2.7. Az EHK új oktatási referense Németh Ákos.
2.8. Az OHV elindult, a kérdőíveket a Neptun rendszerben lehet kitölteni.
2.9. A KTH kiküldte az érintett hallgatóknak, hogy lejárt az egyéni támogatási idejük.
2.10.

A Neptun rendszerben egy új funkció, a virtuális órarendszerkesztő vált elérhetővé.

2.11.

A 2014/2015 II. félév előzetes tárgyfelvételi időszaka január 27-én kezdődik.

2.12.
Nagy Renáta elmondta, hogy a kollégiumi várólista kezelése változik abban, hogy azon hallgatók,
akik utólagosan passziváltatják félévüket és kiköltöznek a kollégiumból, nem kell, hogy kifizessenek plusz
kéthónapnyi díjat, mert az nem számít a férőhely lemondásának.
2.13.

Molnár László elmondta, hogy eddig hat Utazási Pályázat érkezettbe.

2.14.
Az EHK-ban különböző munkacsoportok indultak a gólyatáborok, a kollégium, valamint a
szociális területekkapcsán.

3. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
3.1. Madarász Márkelőterjesztette a Drönk 2014/2015 őszi félév végleges költségvetését. A tervezetthez
képest kevesebb bevétel folyt be. Nagy Renáta megkérdezte Madarász Márktól, hogy indokoltnak
tartja-e a nyitások számát. Réger Bálint kérte, hogy a Drönknek jelezzék, hogy a jövőben a kérvényeik
ennek fényében lesznek elbírálva. A KHT a Drönk 2014/2015 őszi félévének végleges költségvetését 130-0 arányban elfogadta.
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3.2. Madarász Márk előterjesztette a VVS kérvényét, mely a VVS fennállásának 30. évfordulójának
megünnepléséről szól.. A VVS kérvényét a KHT 11-0-2 arányban támogatta.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Papp Brigitta beszámolója:
4.1. Nagy Renáta elmondta, hogy egy közös KKB-rafog sorkerülni.
4.2. Nagy Renáta jelezte, hogy az egyik portással probléma volt, mert nem vezette az eltört kollégiumi
kártyákat, csak elvette azt, és adott egy vendégkártyát a hallgatónak.
4.3. Nagy Renáta beszámolt arról, hogy a kollégiumi kisokos elkészült.
4.4. A körök beszámolói és pontozásai beérkeztek.
4.5. Nagy Renáta elmondta, hogy a kollégiumi eredmények elfogadása érdekében rendkívüli ülést kell tartani
január 29-én, reggel.

5. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emesebeszámolója:
5.1. Pinczei Emeseelmondta, hogy az egymásra épülő tárgyak egy félévben való felvételéről szóló javaslatot
véglegesítette és továbbítani fogja a Dékán Úrnak.
5.2. Pinczei Emese beszámolt arról, hogy járt az Építéskivitelezési és szervezési tanszéken, ahol a Szerkezet
kivitelezés tervezés, valamint a Szerkezet kivitelezés vállalkozás című tárgyak egyidejű felvételéről
érdeklődött. A tanszék azonban nem támogatja ezt a kezdeményezést.
Madarász Márk megérkezett.

6. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Jóvér Vivien beszámolója:
6.1. Jóvér Vivienelőterjesztette az RB módosított ügyrendjét. A KHT az Rendezvényszervező Bizottság
ügyrendjét 13-0-0 arányban elfogadta.
6.2. Jóvér Vivien előterjesztette az RB két pályázati felhívását, szponzorkereső valamint termékkereső
utánpótlásra. A posztok különválasztását korábbi tapasztalatokra hivatkozva indokolta. A KHT a két
pályázati felhívást 13-0-0 arányban támogatta.
6.3. Jóvér Vivien elmondta, hogy a héten számlákat vitt be Orbán Balázsnak.

7. Szociális felelős –Sárik Veronika beszámolója:
7.1. Sárik Veronikabeszámolt a bírálói vizsgákról.
7.2. Sárik Veronika elmondta, hogy az ESZR rendszert nem sikerült időre kijavítani, így még mindig vannak
hibái, erről jelenleg egy hibalistát vezetnek.
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8. Egyebek:
8.1. Sárik Veronika megköszönte Jóvér Viviennek, hogy kitakarította a KHT irodát.
8.2. Nagy Renáta elmondta, hogy az Educatio kiállításra reggel 9 órára kell megérkezni. Tóth Rebeka
vállalta, hogy a kiszállítandó dolgokat szerdán átadja a Támpont Iroda dolgozóinak.
8.3. Sárik Veronika elmondta, hogy Dr. Ádány Sándor oktatási dékánhelyettes jelezte, hogy részt tud venni
a KHT ülésén január 26-án valamint február 2-án, hogy az új mintatantervvel felmerült kérdésekre
válaszoljon.
8.4. Réger Bálint elmondta, hogy a Diplomavédés főpróba rendben lezajlott, 8 előadó hallgató jelent meg.
8.5. Réger Bálint elmondta, hogy lediplomázása miatt mandátuma megszűnik, így ez az utolsó ülése, valamint
megköszönte mindenkinek a közös munkát.

9. Mellékletek:

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2015.01.19.
Következő ülés: 2015. január 26.

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