Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2016. március 7-én (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete: 19:00
Az ülés vége: 21:45

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

1. Elnök − 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.
Kolop Márton megérkezett
Bemutatkozott a 2016-os Szakest főszervezője, Kolop Márton. Elmondta, hogy a korábbi évek
tematikáján nem szeretne változtatni.
Kolop Márton távozott
1.2. Kovács Klementina beszámolt arról, hogy részt vett a Zielinski Szilárd Szakkollégium
Taggyűlésén, ahol többek között a tagozatok beszámoltak az elmúlt időszakban végzett
tevékenységükről. A rendezők örömére a rendezvényen részt vett Dr. Dunai László és Dr.
Józsa János is.
1.3. Kovács Klementina elmondta, hogy az előző hét folyamán egyeztetett Dékán úrral a
költségtérítés csökkentés kérvények ügyeiben. A kérdéses esetekben Nagy Renáta és Dr.
Németh Róbert véleményét is kikérte.

1.4. Kovács Klementina tájékoztatta a képviseletet, hogy az elmúlt időszak beszámolóit javítás
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céljából a levelezőlistára felküldte, a lezárt emlékeztetőket a megfelelő címre továbbította és
megköszönte a PR-osoknak, hogy közzétették a KHT oldalán őket.
1.5. Kovács Klementina örömmel jelentette be, hogy a K370-es teremhez a kulcsokat megkapta
és kérte, hogy akinek van kedve segíteni berendezni az új tanulót jelentkezzen nála. A terem
átalakításának lehetőségeiről egyeztet Dr. Joó Attilával. A hallgatókat a héten Neptun üzenet
formájában fogja értesíteni a KHT a részletekről, amint használható a terem.
1.6. Kovács Klementina felhívta a képviselet figyelmét, hogy a soron következő beszámoló
határideje március 16. 12:00. Az eredmény elfogadásához a KHT március 17-én rendkívüli
ülést fog tartani.
1.7. Kovács Klementina előterjesztette, hogy a Vásárhelyi Pál Kollégiumban internetet
üzemeltető személyzet számára összesen 127500 Ft/hó összegű fizetés kerüljön kiutalásra. A
KHT az előterjesztést egyhangúlag támogatta. Tengeri-Demkó Mátyás László megkérdezte,
hogy az internetdíjak összegéről, a befizetési határidőkről és a fizetés módjáról van-e már
információja, melyre Kovács Klementina elmondta, hogy nincs még bővebb információk
birtokában, a koncepció kialakítása folyamatban van.
1.8. Kovács Klementina tájékoztatta a Kari Hallgatói Tanácsot, hogy a Kar oktatási
dékánhelyettese, Dr. Ádány Sándor a továbbiakban nem fogja ellátni ezen feladatot. Az új
dékánhelyettes személye nem ismert, az új személy kinevezéséig Lovas Tamás látja el a
feladatot.
1.9. Kovács Klementina elmondta, hogy a Tisztújító Szavazás plakátja elkészült, R. Nagy
Tiborral a K épület megfelelő vitrinébe kihelyezték és R. Nagy Tibor elvállalta, hogy a
további plakátokat a VPK-ban kiteszi. A plakát mellett az ezzel kapcsolatos hír is elkészült,
melyet közzétettek a KHT oldalán.
1.10.
Kovács Klementina elmondta, hogy az új tanszékvezető jelölteket a március 21-én
tartandó KHT ülésre meghívta és egyikük már el is fogadta a meghívást.

2. Alelnök − Nagy Renáta beszámolója:
2.1. Nagy Renáta összesítette a KHT tagok által leadott szavazatokat és a tavaszi félév során a
KHT a Gépészmérnöki Kar és a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói
Képviseleteit invitálja meg egy közös programra, hogy javítsa a karok közötti kapcsolatokat.
2.2. Nagy Renáta elmondta, hogy elkészítette az új beszámoló sablont, mely véleménye szerint
megfelel a TJSZ-nek. Jelezte, hogy a beszámoló formátuma kötött és csak bizonyos részek
módosíthatóak. Emellett ismertette, hogy a jövőben a beszámolók értékelésekor nem a
posztonkénti, hanem csak az összesített pontszám fog a beszámolókban szerepelni és egy
részletes dokumentumban tekinthetik meg a hallgatók az értékeléseket.

2.3. Nagy Renáta megköszönte, hogy Kovács Klementina és Szanyi Dóra részt vesznek
csütörtökön a lehetséges Gólyatábor helyszínek bejárásán. A KHT tagok mellett Orbán
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Balázs (MŰHASZ), Szilágyi Márk (GT főszervező) és a GT egyik programfelelőse vesznek
részt a bejáráson.
2.4. Nagy Renáta a KHT tagjai számára előterjesztette a KHT 2016-os költségvetésének HSZI-re
vonatkozó részét. Elmondta, hogy a tavasz folyamán még tervezetten felülvizsgálatra
kerülnek az egyes tételek, de úgy alakította ki, hogy az öntevékeny körök számára nagy
értékben eszközöket tudjanak beszerezni. A költségvetéssel kapcsolatban két alkalommal is
egyeztetett Vidák Miklóssal, az EHK gazdasági referensével. A KHT az előterjesztést
egyhangúlag támogatta.
2.5. Nagy Renáta bemutatta a körök részéről beérkezett köri igények összesítőjét és kivetítette az
előzetes javaslatát a támogatható tételekre, melyet szeretné, ha a KHT a következő ülésén
tárgyalna. A kialakítással kapcsolatban elmondta, hogy minden kör esetében prior sorrendben
halad, kivételt képez ez alól a VVS két nagy értékű eszköze, melynek beszerzésével
kapcsolatban egyeztetés szükséges a HSZI-vel.

3. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta beszámolója:
3.1. Daku Dávid beszámolt a vezetői értekezletről, melyen szó volt a az ’56-os évforduló
szervezéséről, mely megemlékezésnek a BME fog otthont adni.
3.2. Daku Dávid elmondta, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek 2016-os zárthelyeiének megírása
gond nélkül lezajlott és gratulált a Gépészmérnöki Karnak az első helyhez.
3.3. Nagy Renáta elmondta, hogy elfogadták az EHK kiegészítő ösztöndíjaira vonatkozó
előterjesztéseket, illetve támogatták a Szenátus Szociális Bizottságát a Rendszeres szociális
ösztöndíjra vonatkozó felszólalásukban hozott döntésben.
3.4. Krisztián Dávid elmondta, hogy megkapta a TVSZ módosítások 2. csomagját, mellyel a
Belső Oktatási Bizottság és a Külső Oktatási Bizottság is foglalkozott.
3.5. Nagy Renáta beszámolt róla, hogy folynak az egyeztetések a KEFIR fejlesztőivel a jövőbeli
ütemtervvel és a karok vonalhúzó algoritmusaival kapcsolatban.
3.6. Traxler Balázs elmondta, hogy a szociális felelősök a félév hátralévő részében az ESZR
hibának összegyűjtésével, majd az esetleges fejlesztések tesztelésével fognak foglalkozni.
3.7. Vidák Miklós tájékoztatta az EHK-t, hogy a HSZI Igazgatójával a jövőben hétfőnként 15
órakor fog egyeztetni gazdasági ügyekkel kapcsolatban és kéri, hogy a karok az igényeiket
ezen időpontig jelezzék a megfelelő formában.
3.8. Nagy Edit elmondta, hogy idén kevés EBME pályázat érkezett be.

4. Gazdasági Bizottság (GB) − Tengeri-Demkó Mátyás László beszámolója:
4.1. Tengeri-Demkó Mátyás László beszámolt róla, hogy az előző hét folyamán részt vett egy
egyeztetésen Orbán Balázzsal, melyen megbeszélték a Kulthét részleteit és azt, hogy a
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rendezvény folyamán nem lesz sörcsap, mert a MŰHASZ-nak veszteséges lenne.
4.2. Tengeri-Demkó Mátyás László elmondta, hogy miután szembesült vele, hogy a kardio
teremben található meghibásodott gépek szervizelése a KI-n keresztül nem lehetséges,
felvette a kapcsolatot Gácsig Gergővel, az EHK sport referensével. A megkeresésre még
nem kapott választ.
4.3. Tengeri-Demkó Mátyás László elmondta, hogy a VBK-tól további Together jegyeket
kapott, melyek árusítását megkezdte. Ezen kívül a kihelyezendő plakátokat is megkaptuk a
rendezvényről.
4.4. Tengeri-Demkó Mátyás László előterjesztette a Szakest előzetes költségvetését, melyet a
KHT egyhangúlag támogatott.
4.5. Tengeri-Demkó Mátyás László előterjesztette a Vásárhelyi Napok előzetes költségvetését,
melyet a KHT egyhangúlag támogatott.

5. Kollégiumi Bizottság (KB) − Hadarics Réka beszámolója:
5.1. Hadarics Réka elmondta, hogy a keddi napon Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen fog részt
venni.
5.2. Hadarics Réka tájékoztatta a KHT-t, hogy három utólagos jelentkezés érkezett építős
férőhelyekre. Ezen hallgatók az igénylésük sorrendjében várólistára kerültek.
5.3. Hadarics Réka beszámolt róla, hogy folyamatosan frissíti a szobalistát az új beköltözőkről
és ezeket továbbítja Czégényi Ákosnak, aki elkészíti a kollégiumi belépőkártyákat.
5.4. Hadarics Réka elmondta, hogy több öntevékeny kör is késett a beszámolójával ebben a
hónapban.
5.5. Hadarics Réka elmondta, hogy a héten szeretné felkeresni a körvezetőket, hogy a
gyűléseiken bemutatkozhasson.
5.6. Nagy Renáta megkérte a KB-t, hogy a Kari Állófogadáson átadandó Kiemelkedő Kör
ajándékát találják ki.
5.7. Szücs Krisztinán Bulcsu elmondta, hogy lehetőség lenne ingyenes capoeira oktatásra a
VPK-ban. Hadarics Réka megkérte, hogy továbbítsa, hogy az illetékes írjon a Kollégiumi
Bizottságnak.
5.8. Kiss Ferenc megkérdezte, hogy a KB tud-e működni két fővel? Kovács Klementina szerint
a Tisztújítás előtt nincs értelme már új tagot választani.

6. Oktatási Bizottság (OB) − Kiss Ferenc beszámolója:
6.1. Kiss Ferenc elmondta, hogy pénteken részt vett a Külső Oktatási Bizottság ülésén, ahol a
TVSZ módosítás 2. csomagját tekintették át és a következő pénteken folytatják, mivel
időközben megérkezett a 3. csomag is.
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6.2. Kiss Ferenc felhívta a KHT figyelmét arra, hogy az őszi tárgykövetelmények ellenőrzésének
határideje április 3. A tanszékeknek küldendő hivatalos megkeresés mintát hamarosan elküldi
a BOB tagjainak.
6.3. Kovács Klementina feltette a kérdést, hogy történt-e előrelépés a ZH ütközések ügyében?
Kiss Ferenc elmondása szerint azóta nem keresték meg az érintett hallgatók.

7. Rendezvényszervező Bizottság (RB) − Hadarics Réka beszámolója:
7.1. Hadarics Réka elmondta, hogy szerdán és ma is volt gyűlés. A szponzorok felkeresésével
folyamatosan foglalkozik az RB.
7.2. Hadarics Réka beszámolt róla, hogy az elmaradt támogatói kintlévőségek miatt
folyamatosan tartják a kapcsolatot az érintett cégekkel.
7.3. Tengeri-Demkó Mátyás jelezte, hogy a szerződésminta még nincs kész, Orbán Balázs
véleményére várunk.

8. Szociális felelős − Boda Mariann beszámolója
8.1. Boda Mariann elmondta, hogy csütörtökön részt vett egy Szenátus Szociális Bizottság
ülésen, ahol áttekintették és véleményezték a felszólalásokat. A Kar részéről két bírálói hiba
volt, hiánypótláskor a hallgatók pályázatai nem lettek megfelelő státuszra állítva. Ettől
függetlenül az érintett hallgatók az első kifizetéssel megkapják az ösztöndíjukat.

9. Pályázati Bizottság (PB) – Tóth Rebeka Réka beszámolója:
9.1. Tóth Rebeka Réka elmondta, hogy Nagy Edit megkérte a kari pályázati felelősöket, hogy
amennyiben van bármilyen TJSZ módosítási javaslatuk, azt küldjék el számára.
9.2. Tóth Rebeka Réka beszámolt róla, hogy csütörtökig el kell küldeni a félév folyamán
kiírandó pályázatokat.
9.3. Tóth Rebeka Réka előterjesztette a Vásárhelyi Napok szervezői ösztöndíj pályázat kiírását,
melyet a KHT egyhangú támogatott.

10. Juttatás-és térítés − Gődér Vivien beszámolója:
10.1.
Gődér Vivien elmondta, hogy egy hallgatói panasz sem érkezett felé az
ösztöndíjakkal kapcsolatban.

11. Egyéb:
11.1. Tóth Rebeka Réka megkérte a KHT tagokat, hogy az iroda rendben tartására vonatkozó
beosztást tartsák be.
11.2. Gődér Vivien elmondta, hogy kezdetét vette a Kulthét és buzdította a KHT tagjait, hogy
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vegyenek részt a programokon.

12. Mellékletek:
12.1.

Költségvetés_2016_HSZI.xlsx

12.2.

Előzetes költségvetés_2016_VN.xlsx

12.3.

Előzetes költségvetés_2016_Szakest.xlsx

12.4.

Pályázati kiírás_2016_VN szervezők.doc

Budapest, 2016. március 7.
Következő ülés: 2016. március 16.
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Nagy Renáta

Kovács Klementina

Jegyzőkönyvvezető
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