Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2016. január 11-én (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete: 17:00
Az ülés vége: 23:30

Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Boda Mariann, Czégényi Ákos, Gődér Vivien, Hadarics Réka, Kállai László,
Kiss Ferenc, Kovács Klementina, Nagy Renáta, Szanyi Dóra, Szücs Krisztián Bulcsu, TengeriDemkó Mátyás László, Tóth Rebeka
Kimentését kérte: R. Nagy Tibor, Cseh Norbert, Lányi Csaba
Késett:
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég: Póttag: Vígh István

1. Kovács Klementina beszámolója:
1.1. Kovács Klementina megnyitotta az ülést és kérte, hogy az aktív mandátummal rendelkező
Kari Hallgatói Tanács tagok kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói
jogviszonnyal. Kovács Klementina megállapította, hogy a jelenlévők mindegyike
rendelkezik mandátummal.
1.2. Kovács Klementina elmondta, hogy az ülés kezdetén a Kari Hallgatói Tanács meghallgatja a
kollégiumi mentor és vezető mentor pályázatra pályázókat. Kovács Klementina elmondta,
hogy az korábbi félévben mentorként nem tevékenykedő pályázók meghallgatásán a jelenlegi
vezető mentor, Dávid János részt kíván venni. A KHT tagjainak nem volt ez ellen kifogása.
Nagy Renáta a jelentkezőknek felhívta a figyelmét, hogy amennyiben a kollégiumi
jelentkezés határidejéig nem értesítené ki őket a Kancellária az eredményről, úgy van
lehetőségük mentorként és hallgatóként pályázni kollégiumi férőhelyre.
A meghallgatáson megjelent: Tóth Krisztina, Báthory Lőrinc, Vági István, Rónai Roland, Beda
András, Sipos Péter, Csikós Attila, Fekete Katalin, Kosza István, Batka Roland, Végh Renáta,
Hübner Balázs, Dobrovotcki Ádám és Dávid János.
1.3. A meghallgatásokat követően a KHT titkos szavazás útján döntött a vezető mentor és a
kollégiumi mentor személyre adott javaslatáról.
1.4. Kovács Klementina köszöntötte a KHT tagjait az év első ülésén. Elmondta, hogy az idei
évben a KHT nagy feladatok előtt áll, melyek elvégezéshez jó munkát kíván!
1.5. Kovács Klementina megköszönte, hogy Boda Mariann kérésére a KHT az előző hét
folyamán az őszi félévi Rendszeres Szociális Támogatás és Alaptámogatás Pályázat közel
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350 pályázatát a KHT pár tagja segített beszállítani a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság
irodájába.
1.6. Kovács Klementina elmondta, hogy a Tisztújítással kapcsolatos, a kollégiumi felvételi
eljáráshoz szükséges adatok kikérésével kapcsolatban hivatalos levelet írt Keresztes
Péternek, a HSZI igazgatójának. Kérte a KHT tagjait, hogy amennyiben a HSZI megjelöli az
időpontot, segítsenek papír alapú névjegyzék feldolgozásában.
1.7. Kovács Klementina sajnálatát fejezte ki, hogy az Építőmérnöki és a Vegyész és Biomérnöki
Kar kari napjai egy időben kerülnek megrendezésre. A VN időpont megváltoztatásával,
illetve a dékáni szünet másik hétre átrakásával kapcsolatban megkeresi Kónya Évát. Nagy
Renáta kérte, hogy egyeztessen a VBK HK elnökével is.
1.8. Kovács Klementina tájékoztatta a KHT tagjait, hogy a soron következő Kari Tanács február
10-én 10:15-től lesz megtartva, a korábban megszokottaktól eltérően.
1.9. Kovács Klementina emlékeztette a testület tagjait a HK ZH időpontjára és az ezzel
kapcsolatos tudnivalókra. A KHT tagjai a vizsgaidőszakban tartott ülései után minden
esetben szabályzati továbbképzésen vesznek részt, melynek felelőse Nagy Renáta.
1.10.
Kovács Klementina elmondta, hogy vasárnap kerül megrendezésre a Diplomavédés
főpróba, melyet a Zielinski Szilárd Szakkollégiummal közösen szervez a KHT. Vígh István,
a KHT rendezvényfelelőse az ülést követően elküldi az elektronikus formában a meghívókat.
Facebook eseményt a Szakkollégium készít.
1.11.
Kovács Klementina emlékeztette a KHT tagjait, hogy hamarosan Educatio Kiállítás
lesz, ahol a kari standban a KHT tagjai fognak beszélgetni az érdeklődőkkel. Nagy Renáta
elmondta, hogy elküldte a stand felszereltségének igényeit a HSZI felé. Gődér Vivien
elmondta, hogy a megrendelt promóciós termékekhez a látványtervet megkapta, mindegyiken
BME Építőmérnöki Kar és a hidat ábrázoló kari logó fog szerepelni.
1.12.
Kovács Klementina tájékoztatta a testületet, hogy hétvégén Gólyatábor
főszervezőjével és Nagy Renátával áttekintették a lehetséges helyszíneket. A végső helyszín
három lehetőségre szűkült, a kiválasztás legfőbb szempontja, hogy legyen lehetőség
hangoskodásra. A Gólyatábor időpontja a kiválasztott hely foglaltságától függ. Nagy Renáta
elvállalta, hogy kompetens személyeknél kérdezősködik a kiválasztott táborok hátterét
illetően.
1.13.
Kovács Klementina megkérte a KHT tagjait, hogy a szerdai Erasmus Fórumon
vegyenek részt. Nagy Renáta megkérte Szanyi Dórát, hogy hirdessék a Fórumot a Facebook
csoportokban.
1.14.
Kovács Klementina elmondta, hogy az EHK január 19-én 18:00-kor Fórumot tart a
Kari Hallgatói Képviseleteknek, ahol ismertetik az EHK tagjainak jutalmazásának
kialakításának elveit, az ezzel kapcsolatos pontrendszert. Ezen kívül főbb téma lesz a
Hallgatói Önkormányzatok gazdálkodása az új cégen (MŰHASZ) keresztül.
1.15.
Kovács Klementina elmondta, hogy el kell készíteni egy rendezvény ütemtervet a
tavaszi félévre vonatkozóan, melybe a Klubok nyitásait nem kell szerepeltetni.
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1.16.
Kovács Klementina elmondta, hogy február 1-ig el kell küldeni a HSZI felé a Karima
műszaki tartalmára vonatkozó igényeinket 2016 szeptember és 2017 május közötti
megjelenésekre.
1.17.
Kovács Klementina megkérdezte Nagy Renátát, hogy hogy áll az elmaradt
emlékeztetők korrektúrázásával. Nagy Renáta elnézést kért a késéért és ígéretet tett a
mielőbbi véglegesítésükre.
1.18.
Nagy Renáta elmondta, hogy megkereste a VVS-t a Gólyatábor videójával
kapcsolatban. A VVS azt az ígéretet adta, hogy januárban foglalkoznak vele.
1.19.
Kovács Klementina tájékoztatta a testületet, hogy még decemberben részt vett Nagy
Renátával egy, a kari HK Elnököknek tartott vacsorán, ahol kötetlen formában értékelték a
Hallgatói Önkormányzat éves működését.
1.20.
Kovács Klementina az elkövetkezendő félévben kéthetente mindenki számára fél-egy
órás beszélgetéseket fog tartani, ahol a futó feladatokon kívül személyes beszélgetésekre
kerül sor.
1.21.
Nagy Renáta kiosztott a jelenlévő tagoknak egy dokumentumot, melyet Vállalások
listájának nevezett el. A következő ülésig az ezen szereplő témákban a KHT tagjainak
vállalásokat kell tennie a féléves elvégzendő tevékenységeikre nézve. Nagy Renáta megkérte
a KHT tagjait, hogy a minél előbb vegyék fel a feladatuk elvégzéséhez szükséges
munkatempót és emlékeztette őket, hogy a hallgatókért végzett tevékenység áldozatokkal jár,
de ezt ők vállalták.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta és Gődér Vivien beszámolója:
2.1. Nagy Renáta elmondta, hogy a KHT tagjaira vonatkozó adatigénylést elküldte.
2.2. Nagy Renáta beszámolt a december 17-ei EHK ülésen elhangzottakról. Daku Dávid részt
vett egy Vezetői Értekezleten és Rektori Tanácson. Az ülések legfőbb témája a decemberi
Szenátusi ülésre előterjesztésre kerülő Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása volt. A
változtatásokkal kapcsolatban kiemelendő, hogy a költségtérítéses/önköltséges hallgatók
vizsgakurzus utána fizetendő díjai változni fognak. Daku Dávid elmondta, hogy szavaztak az
Egyetem és a HÖK közös javaslatáról a Konzisztóriumi tagokra vonatkozóan.
2.3. Az EHK, mint a Szenátus Szociális Bizottsága elfogadta az előterjesztett Rendkívüli
Szociális Támogatásra beérkezett igényeket, illetve a Rendszeres Szociális Támogatás és
Alaptámogatás Pályázat kiírását, valamint a Térítési és Juttatási Szabályzat 2.sz.
mellékletének módosítását, mely a pontrendszert tartalmazza az előbbi pályázatokhoz.
2.4. Rácz Tamás elmondta, hogy részt vettek egy egyeztetésen a MŰHASZ új ügyvezetőjével.
Traxler Balázs beszámolt róla, hogy Demjén Zitával részt vett egy egyeztetésen Dr. Tevesz
Gáborral, az Esélyegyenlőségi Bizottság vezetőjével, ahol a bizottság jövőbeli tevékenységét
tekintették át. A kollégiumi területhez tartozóan Nagy Renáta megkérte az EHK tagjait, hogy
teszteljék az új kollégiumi felületet. Nagy Edit, az EHK Pályázati Referense elmondta, hogy
egységes pályázati formát készít, hogy a Jogi Igazgatóságnak egyszerűbb legyen ellenőriznie
a pályázatokat.
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2.5. Daku Dávid megkérte Nagy Renátát, hogy a Belső Kollégiumi Bizottság tárgyalja a
szakkollégisták együttes elhelyezésének megvalósíthatóságát.
2.6. Daku Dávid elmondta, hogy januárban az EHK kiemelt projektje lesz a HÖK Alapszabály
módosítása és a költségvetés elkészítése.
2.7. Nagy Renáta tájékoztatta a KHT tagjait, hogy az EHK pályázatot nyújt be a 2016 februári
HÖOK Közgyűlés megszervezésére.
2.8. Gődér Vivien beszámolt a január 7-ei EHK ülésen elhangzottakról. Daku Dávid részt vett
egy vezetői értekezleten, ahol tárgyalták a KKK-k megújítására vonatkozó javaslatot, illetve a
közelmúltban történt eseményekről beszéltek. Daku Dávid és Rácz Tamás részt vettek egy
egyeztetésen Németh Ádámmal, akivel főként az év eleji hallgatókat érintő gazdasági
vonatkozású eseményekről és a MŰHASZ-ról tárgyaltak. A vizsgaidőszakban a Kármán
Klub, a Martos Csocsó és a Vásárhelyi Büfé nyit ki. Az internetre vonatkozó szerződést
februárig meghosszabbították, így a kollégistáknak nincs miért aggódniuk. Krisztián Dávid
elmondta, hogy a félév két kiemelt projektje az oktatás területén az OHV népszerűsítése a
hallgatók körében, illetve az Oktatási Monitoring Rendszer létrehozása, mellyel kapcsolatban
folyamatosan egyeztetnek a lehetséges fejlesztőkkel. Nagy Renáta beszámolt, hogy a
KEFIR-t folyamatosan tesztelik, a kollégiumi jelentkezés kezdetére a rendszer működni fog.
Ezen kívül elkészítette a KEFIR adatvédelmi nyilatkozatát, és az adatvédelmi szabályzat
megírása is folyamatban van. A kollégiumi ingyenes éjszakákról biztosításáról folyik az
egyeztetés, mivel a Kollégiumok Igazgatósága a bevételkiesés miatt szeretné azokat
megszüntetni. Traxler Balázs elmondta, hogy az ESZR tárhelyét nem bővítették, ezért a
2014/2015 tanév őszi féléves igazolásait le kellett törölni, hogy a következő időszak
dokumentumai elférjenek a szerveren. Nagy Edit az egységes pályázati minták elkészítésével
foglalkozik, mely által csökkenne a pályázatok átfutásának ideje a Jogi Igazgatóságon, és
gördülékenyebbé tenné a jelenlegi rendszert. Idén is megrendezésre kerül a Jeges Est, mely
szervezése már folyamatban van.

3. Gazdasági Bizottság (GB): Tengeri-Demkó Mátyás László beszámolója:
3.1. Tengeri-Demkó Mátyás László elmondta, hogy a hosszú ideje tolódó Kari Állófogadással
kapcsolatos szerződés el lett intézve. Kovács Klementina hozzátette, hogy nem volt vele
korábban sem probléma, csak Mátyás volt tájékozatlan.
3.2. Tengeri-Demkó Mátyás László tájékoztatta az KHT-t, hogy a 12. havi elszámolás a MISZ
felé még nem történt meg.
3.3. Tengeri-Demkó Mátyás László elmondta, hogy a 100 db kitűző meg lett véve, amivel a
testület tartozott az Egyetemnek. Nagy Renáta megkérte a testületet, hogy amennyiben a
jövőben bármilyen eszközt átvesznek, arról átvételi elismervényt írjanak alá, hogy elkerüljék
a hasonló félreértéseket és problémákat.
3.4. Kovács Klementina megkérdezte Tengeri-Demkó Mátyást, hogy szeretne-e GB próbás
pályázatot kiíratni, melyre nemleges választ kapott.
3.5. Nagy Renáta nagy vonalakban ismertette a KHT tagjaival, hogy a tavaszi félévben történő
átalakulások miatt a kari közélet finanszírozását újra kell gondolni, a jövőben másképp kell
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az ilyen ügyekhez viszonyulni. Nagy Renáta megkérte a GB tagjait, hogy az ismereteik
bővítése érdekében vegyék fel a kapcsolatot más karok gazdasággal foglalkozó Hallgatói
Képviselőivel.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Kállai László beszámolója:
4.1. Kállai László elmondta, hogy január hónapban a Külső Kollégiumi Bizottság össze fog ülni,
hogy megbeszéljék a férőhelyek kollégiumok közötti szétosztását.
4.2. Kállai László felvette a kapcsolatot minden, a karon tanuló, de más kollégiumban lakó
hallgatóval, aki nem a VPK-ban lakik, hogy a tavaszi félévben is kívánnak-e a helyükön
maradni. Kállai László elmondta, hogy az új osztási algoritmus miatt a Nagytétény úti
kollégiumban is fog a kar helyet kapni, de
4.3. Kállai László a körvezetőktől bekérte a féléves beszámolóikat, illetve az öntevékeny körök
tagjainak pontozását.
4.4. Kállai László egyeztette a gondoksággal a költözési időpontokat. Dávid János az ülés elején
jelezte, hogy a Gondnokságnak a költözési időpontokkal kapcsolatban problémája van. Rövid
utánanézés után kiderült, kiírásra.hogy Kállai László elnézte az EHK által kiküldött
időpontokat. Nagy Renáta kérte, hogy a KHT oldalán tegyenek közzé egy új hírt, amely már
a helyes időpontokat fogja tartalmazni.
4.5. Kállai László elmondta, hogy a KHT példányát elhozta a Kollégiumok Igazgatóságról.
4.6. Kállai László elmondta, hogy Szabó Gábor exportálta a kollégiumi kártyák listáját ez
alapján elkészítették a bentlakókhoz rendelhető mágneskártyák táblázatát.
4.7. Kállai László beszámolt róla, hogy három nappal ezelőtt Czégényi Ákossal nekifogtak
elkészíteni a szabályzati változások miatt átalakított kollégiumi férőhelyek kiosztását végző
Excel táblázatot. Nagy Renáta szerint nincs szükség új táblázat készítésére, csak az első
munkalapon kell változtatásokat eszközölni. Czégényi Ákos szeret saját táblázattal
dolgozni. Nagy Renáta ezt elfogadta, de kérte, hogy a bizottság küldje el a végleges
táblázatot részére, hogy át tudja nézni, hogy helyesen osztja-e ki a férőhelyet. Kovács
Klementina megkérte Kállai Lászlót, hogy Hadarics Rékát is vonják be a projektbe,
ugyanis a bizottság három fős.
4.8. Kállai László elmondta, hogy Vass Bence (VIK-es fejlesztő) segített létrehozni az űrlapot.
Kállai László nem ért az űrlapkészítéshez, ezért nem akart belenyúlni és köszöni Gődér
Viviennek, hogy átnézte az űrlapot. Nagy Renáta elmondta, hogy nem kell különösebb
szaktudás hozzá, és levéve Vass Bencéről a terhet, bizonyos változtatásokat és javításokat
eszközölt benne.
4.9. Kállai László megkérdezte, hogy mikorra kérje be az profitos körök nyitásait. Nagy Renáta
szerint még ráér, nincs hivatalos koncepció a nyitásokat illetően az új céggel.
4.10.
Nagy Renáta felhívta Kállai László figyelmét, hogy nem teheti meg, hogy a
kollégiumi férőhelypályázat leadása alatt nem elérhető telefonon és kérte, hogy átmenetileg
vegye magához a KHT-s mobilt és a KHT oldalán átmenetileg azt a számot szerepeltessék.
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4.11.
Kovács Klementina tájékoztatta a testületet, hogy a KHT SZMSZ 6. sz.
mellékletének módosítása során kimaradt az a rész, hogy akik nem szavaztak a megelőző
Tisztújításon, nem kapnak közösségi pontot.
4.12.
Kovács Klementina megkérte Kállai Lászlót, hogy ha a jövőben megkérdezi bárki,
hogy szabad-e a Nagyterem, akkor neki írjanak, hogy elkerüljék a Szilveszterkor kialakult
félreértést.

5. Oktatási Bizottság (OB): Kiss Ferenc beszámolója:
5.1. Kiss Ferenc elmondta, hogy nagyon sürgős a tárgykövetelmény ellenőrzése, mivel az őszi
félévben kellett volna megtenni és nem volt arról tudomása, hogy ez akkor nem készült el.
5.2. Nagy Renáta tanácsolta, hogy a BOB üljön össze és első alkalommal közösen végezzék el az
ellenőrzést.
5.3. Kiss Ferenc megkérte a BOB tagjait, hogy a ZH naptárat töltsék ki.
5.4. Kiss Ferenc decemberben felvette a kapcsolatot Dr. Dunai Lászlóval az Infrastruktúra
műtárgyak tárgy indításával kapcsolatban.
5.5. Kiss Ferenc felé érkezett egy olyan kérdés, hogy hol kell megnézni a mintatantervet. Kovács
Klementina kérte, hogy a PR csoport tegyen közzé egy hírt erre vonatkozóan, hogy az
elsőéves hallgatók megtudják a szükséges ismereteket.

6. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Kovács Klementina beszámolója:
6.1. Nagy Renáta elmondta, hogy január 15-ig el kell küldeni az EHK részére, hogy a karok
eddig milyen formán intézték a szponzori támogatásokat. Kovács Klementina, Hadarics
Réka, Nagy Renáta és Hajdu Fanni a csütörtöki napon egyeztetnek erről.

7. Szociális felelős –Boda Mariann beszámolója
7.1. Boda Mariann megköszönte, hogy a KHT tagjai segítettek beszállítani az őszi félévi
Rendszeres Szociális Támogatás és Alaptámogatás Pályázatait.
7.2. Boda Mariann elmondta, minden bírálónak bírálói vizsgát kell tennie, erre a következő
napon fognak tanulni.
7.3. Boda Mariann megkérdezte, hogy ki nem szeretne bíráló vizsgát tenni, Tengeri-Demkó
Mátyás László jelentkezett.

8. Pályázati Bizottság (PB): Tóth Rebeka beszámolója:
8.1. Tóth Rebeka tájékoztatta a KHT tagjait, hogy új egységes formában kell a pályázatainkat
kiírni.
8.2. Tóth Rebeka beszámolt róla, hogy január 10-én Kovács Klementinával és Nagy Renátával
összegyűjtötték a tavaszi félévben kiírandó pályázatokat. Nagy Renáta kérte, hogy ha a
kivetítetteken kívül bárkinek lenne még ötlete, azt mihamarabb írja meg.
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8.3. Tóth Rebeka elmondta, hogy szerdán 14:15-kor Külső Pályázati Bizottsági ülésen vesz részt
az EHK irodában.
8.4. Tóth Rebeka megkérte a KHT tagjait, hogy segítsenek a pályázati kiírások kitalálásában.
Nagy Renáta javasolta, hogy a Kari BME-vel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Dr.
Krámer Tamással, a tudományos dékánhelyettessel.

9. Juttatás-és térítés: Gődér Vivien beszámolója:
9.1. Gődér Vivien elmondta, hogy nem tudott segíteni annak a hallgatónak, akinek nem került
kiutalásra az ösztöndíja, mert nem fellebbezett Neptunon keresztül. A hallgató várhatóan a
HJB-hoz fordulni.
9.2. Gődér Vivien elmondta, hogy az EHK felé az ösztöndíjak kiosztásakor használt Homogén
Hallgatói csoportok kialakítását el kell küldeni. A szabályzatban jelenleg szerepelnek az
Építő 2000-res hallgatók is, de ezen a képzésen már nincs hallgató, ezért a következő heti
KHT ülésen szavazni kell a KHT SZMSZ 5. sz. mellékletének módosításáról.

10. Egyéb:
10.1. Boda Mariann elmondta, hogy lesz Erasmus fórum, a plakátokat ki fogja helyezni a
liftekhez. Zsadányi Gabriella, az Egyetem Erasmus koordinátora tartja a Fórumot.
10.2. Nagy Renáta megkérte Tóth Rebekát, hogy az irodavezetői feladatait lássa el és szervezze
meg az iroda rendben tartásának részleteit.
10.3. Kovács Klementina megkérte a KHT tagjait, hogy a beszámolóikat az előre kiküldött
sablon szerint készítsék el, így jelentős plusz munkától kímélik meg az elnökséget.
10.4. Nagy Renáta megtartotta az első oktatást a KHT tagjainak a Tanulmányi ügyrendből és a
TVSZ egy részéből.

11. Mellékletek:

Budapest, 2016.01.11.
Következő ülés: 2016. január 18.

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Nagy Renáta

Kovács Klementina

Jegyzőkönyvvezető
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Kari Hallgatói Tanács

KHT elnök
1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508, Fax: 463-3718
www.kht.vpk.bme.hu

