Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2016. január 18-án (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete: 17:00
Az ülés vége: 22:31

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, Tengeri-Demkó Mátyás László, Tóth Rebeka
Kimentését kérte: R. Nagy Tibor
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 Boda Mariann irányításával a KHT tagjai az előző hét
folyamán a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság irodájába bevitték az őszi félév rendszeres
szociális pályázat dokumentációját és megköszönte a segítséget.
1.3. Kovács Klementina beszámolt róla, hogy írt a HSZI igazgatójának, Keresztes Péternek azzal
kapcsolatban, hogy a kollégiumi férőhelyek kiosztásához szükséges a KHT Tisztújításon
szavazati joggal rendelkező és szavazati jogukkal élő hallgatók listájára. Kovács Klementina
elmondta, hogy a papír alapú adatok összesítésében segítséget fog a KHT nyújtani.
1.4. Kovács Klementina elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a Dékáni Hivatal vezetőjével,
Kónya Évával, a Vásárhelyi Napok időpontjának megváltoztatásáról, aki megígérte, hogy
utánajár. Kovács Klementina felhívta a figyelmet, hogy a soron következő Kari Tanács a
megszokottaktól eltérő beosztás szerint február 10-én 10:15-től kerül megtartásra.
1.5. Kovács Klementina megkérte a képviselőket, hogy az éves Hallgatói Képviselők által írt
zárthelyire készüljenek, az időpont ismert.
1.6. Kovács Klementina elmondta, hogy a Zielinski Szilárd Szakkollégium és a KHT közös
rendezvénye, a Diplomavédés főpróba vasárnap kerül megrendezésre. Vígh István hozzátette,
hogy a doktoranduszok meghívójának kiküldése folyamatban van, Facebookon eseményt a
Szakkollégium készít.
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1.7. Kovács Klementina elmondta, hogy hamarosan megrendezésre kerül az Educatio Kiállítás.
Nagy Renáta hozzátette, hogy a stand felszereltségére vonatkozó igényeket elküldte a HSZInek. Gődér Vivien elmondta, hogy a repi termékek új látványtervét megkapta és elfogadta.
1.8. Nagy Renáta elmondta, hogy Kovács Klementinával és Szilágyi Márkkal a hétvége
folyamán áttekintették a Gólyatábor lehetséges helyszíneit. Az tábor időpontja a hely
foglaltságától függ.
1.9. Kovács Klementina elmondta, hogy Erasmus Fórum lesz, melyen a KHT tagoknak a
megjelenés kötelező.
1.10.
Kovács Klementina elmondta, hogy másnap a Kari Hallgatói Képviseletek gyűlést tart
az EHK, melyen a megjelenés szintén kötelező. A gyűlés előtt a KHT rendkívüli ülést fog
tartani.
1.11.
Kovács Klementina beszámolt róla, hogy el kell küldeni a félévre vonatkozó
rendezvény ütemtervet a MŰHASZ felé, melyet Tengeri-Demkó Mátyás Lászlóval fognak
elkészíteni.
1.12.
Kovács Klementina elmondta, hogy Karima újság közbeszerzésére vonatkozó műszaki
követelmények összeállítása folyamatban van, melyet Füstös Viviennel egyeztet.
1.13.
Kovács Klementina elmondta, hogy a december folyamán részt vett egy közös
rendezvényen a Kari Hallgatói Képviselet elnökeivel. A rendezvényre Nagy Renáta, leköszönt
elnök is hivatalos volt.
1.14.
Kovács Klementina megkérte a képviselőket, hogy a közeljövőben a két hetente tartott
egyeztetési időpontokat töltsék ki.
1.15.
Kovács Klementina felhívta a KHT tagok figyelmét a MISZISZ kari kapcsolattartó
pályázatára, melyet a KHT a Facebook oldalán is közzétett.
1.16.
Kovács Klementina elmondta, hogy a csütörtöki napon a Balatonlelle tábor
felosztásának egyeztetésén fog részt venni. Kérdés, hogy a Kari Tábort megtartsa-e a KHT a
jelenlegi gazdasági körülmények ellen. Gődér Vivien elmondta, hogy ez egy olyan kari
hagyomány, amit meg kell tartanunk. Nagy Renáta elmondta, hogy úgy tudja elképzelni, ha a
helyszínt biztosítjuk, de az étkezést nem. A KHT később visszatér a kérdés megoldására.
1.17.
Kovács Klementina elmondta, hogy Nagy Renátával, Hadarics Rékával és Hajdu
Fannival egyeztettek az RB ügyeit illetően.
1.18.
Kovács Klementina beszámolt róla, hogy ismételten nagy számú KTB kérvény
érkezett.
1.19.
Nagy Renáta elmondta, hogy a KHT irodában található bérleti szerződését le kell
mondani.
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2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta beszámolója:
2.1. Gődér Vivien beszámolt róla, hogy a hétfői napon az EHK kapott egy adatigénylést, melyben
2005-től az EHK képviselők bizonyos ösztöndíjaira kérdeznek rá.
2.2. Gődér Vivien elmondta, hogy az EHK új Sportreferense és BRSZ tagja Gácsig Gergő lett.
2.3. Gődér Vivien elmondta, hogy Daku Dávid részt vett egy, a HÖOK által szervezett ösztöndíj
reformi gyűlésen.
2.4. Gődér Vivien beszámolt róla, hogy az EHK elfogadta a kollégiumi mentorokra vonatkozó
személyi előterjesztést és a 2016-os HK ZH irányelveket.

3. Gazdasági Bizottság (GB): Tengeri-Demkó Mátyás László beszámolója:
3.1. Tengeri-Demkó Mátyás László elmondta, hogy a 12. havi elszámolás még nem történt meg.
3.2. Tengeri-Demkó Mátyás László elmondta, hogy az ÜMSZ felé átadandó 100 db kitűzőt
megvette.
3.3. Kovács Klementina feltette a kérdést, hogy GB próbás pályázat kerüljön-e kiírásra. TengeriDemkó Mátyás László nem támogatta, véleménye szerint a KHT tagjaival jelenleg a GB
megfelelően működik.
3.4. Tengeri-Demkó Mátyás László elmondta, hogy a Together rendezvény várhatóan a 3. oktatási
héten lesz megtartva.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Kállai László beszámolója:
4.1. Kállai László elmondta, hogy a január végén lesz a karok és kollégiumok közötti férőhelyek
kiosztásáról tartott Külső Kollégiumi Bizottsági ülés.
4.2. Kállai László elmondta, hogy a körvezetőktől a köri pontozást bekérte.
4.3. Kállai László elmondta, hogy egyeztette a gondnoksággal a be- és kiköltözési időpontokat.
4.4. Kállai László elmondta, hogy az építős hallgatók által kollégiumi jelentkezésre használt
űrlapkezelőhöz nem ért, ezért Vass Bence és Nagy Renáta készítették el az űrlapot. Később
pontatlanság miatt módosítani kellett, így nyolc hallgatónak újra le kellett adnia a jelentkezést.
4.5. Kovács Klementina elmondta, hogy a KHT SZMSZ 6. sz. mellékletének módosításakor hibát
vétettek és kimaradt az a rész, hogy akik nem szavaztak nem kaphatnak közösségi pontot.
4.6. Kovács Klementina megkérte Kállai Lászlót, hogy ha a jövőben a Nagyterem foglaltságáról
érdeklődnek, irányítsa hozzá az érdeklődőket.
4.7. Az EHK kérdésre a KHT megtárgyalta, hogy lenne-e igény az Egyetemen központi mosodára.
A KHT tagjai felvetették, hogy ha a hallgatók a VPK két épülete között nem hajlandók átvinni
a szennyest akkor külső helyszínre elvinnék-e, ahol ráadásul fizetni is kell érte. A KHT
megállapította, hogy valószínűleg nem mutatkozna rá nagy igény.
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4.8. Kovács Klementina elmondta, hogy érkezett hozzá egy olyan kérdés, hogy az önköltséges és
költségtérítéses hallgatók részesülhetnek-e szociális alapon férőhelyben. Nagy Renáta
elmondta, hogy nem korlátozza ezt egy szabályzatunk sem, így a válasz igen.

5. Oktatási Bizottság (OB): Kiss Ferenc beszámolója:
5.1. Kiss Ferenc elmondta, hogy nagyon sürgős a tárgykövetelmény ellenőrzése, mivel az őszi
félévben kellett volna megcsinálni, de nem készült el.
5.2. Kiss Ferenc elmondta, hogy a Facebook csoportokban megosztásra fog kerülni a tanszéki
összekötők elérhetősége, hogy a hallgatók tudják kihez kell fordulni.

6. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Hadarics Réka beszámolója:
6.1. Hadarics Réka elmondta, hogy az RB összesítette az éves szerződésket.

7. Szociális felelős –Boda Mariann beszámolója
7.1. Boda Mariann feltette a kérdést, hogy ki nem kíván szociális vizsgát tenni. Tengeri-Demkó
Mátyás László jelentkezett.
7.2. Boda Mariann elmondta, hogy Traxler Balázs, az EHK szociális referense még nem küldte
ki a bírálói beosztást, de a KHT tagjai számíthatnak arra, hogy a következő héten
vizsgázhatnak.
Szilágyi Márk, Farkas Eszter és Kudor D. Tibor megérkeztek.
A VN szervezők ismertették az elképzeléseiket a megvalósulásával kapcsolatban.
Farkas Eszter és Kudor D. Tibor távoztak.
A KHT tárgyalta a Gólyatábor szervezői pályázatot, melynek kiírását egyhangúlag támogatta.
Szilágyi Márk távozott.

8. Pályázati Bizottság (PB): Tóth Rebeka Réka beszámolója:
8.1. Tóth Rebeka Réka elmondta, hogy az EHK ki fog küldeni egy sablont a pályázatokra
vonatkozóan, melyet a Kari Hallgatói Képviseleteknek is használniuk kell.

9. Juttatás-és térítés: Gődér Vivien beszámolója:
9.1. Gődér Vivien elmondta, hogy a másnap tartandó rendkívüli KHT ülésre elkészíti a KHT
SZMSZ 5. sz. mellékletére vonatkozó változtatási javaslatot.
9.2. Gődér Vivien beszámolt róla, hogy összegyűjtötte a BME felvételi tájékoztatójában a kari
ösztöndíjakra vonatkozó statisztikákat.

10. Egyéb:
10.1. Boda Mariann megkérte a KHT tagjait, hogy az Erasmus Fórumot hirdessék minél szélesebb
körben.
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10.2. Kállai László elmondta, hogy le szeretne mondani a mandátumáról, mert már nem látja
értelmét, hogy munkáját folytassa. A Kari Hallgatói Tanács 10 igen, 1 tartózkodás és 13 nem
mellett elfogadta lemondását.
10.3. Kovács Klementina előterjesztette, hogy a várólista első és egyetlen tagját, Vígh Istvánt
hívja be a KHT mandátumos tagnak. A KHT 12 igen, 0 tartózkodás, 1 nem mellett
mandátumos tagjává választotta.
10.4. Kovács Klementina előterjesztette, hogy a megüresedett Kari Tanács tag helyre Hadarics
Rékát delegálja a KHT. A testület egyhangúlag támogatta.
10.5. A megüresedett Kari Fegyelmi Bizottság tag helyre Kiss Ferenc és Szücs Krisztián Bulcsu
jelentkezett. Kiss Ferencre 10 igen, Szücs Krisztián Bulcsura 4 igen szavazat érkezett. A
KHT így Kiss Ferencet delegálja a bizottságba.

11. Mellékletek:
Gólyatábor szervezői kiírás

Budapest, 2016. január 18.
Következő ülés: 2016. január 19.
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…………………………….

…………………………….

Nagy Renáta

Kovács Klementina

Jegyzőkönyvvezető
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