EMLÉKEZTETŐ
A Természettudományi Kar Hallgatói Képviseletének
2017. március 28-án tartott üléséről

Név

Jelen volt

Balogh Ferenc

X

Barabás Zoltán

X

Bartik Ábel

X

Csősz Gábor

X

Grabarits András

X

Holl Viktor

X

Kovács Szilvia

X

Kubicza Gréta

X

Lestyan Bence

X

Mohácsi Noémi

X

Módos Dávid

X

Németh Péter

X

Schaf Alexa Lili

X

Szabados Dóra

X

Zeleny Klaudia

X

Késett

Kimentését

Vendégként

kérte

részt vett

Az ülés kezdete: 19:10
Lestyan Bence kérte, hogy a HK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív hallgatói
jogviszonnyal a BME Természettudományi Karán. Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy
rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a BME Természettudományi Karán.

1. HK RÖPZH ÍRÁSA A BME ARCKÉPCSARNOKÁBÓL:
1.1. A dolgozatot Kovács Szilvia állította össze.
1.2. Kovács Szilvia elmondta a ZH kérdéseire a helyes válaszokat, ez alapján egymásnak kiértékelték a
képviselők a ZH-t.
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1.3. A minimális 7 pontot mindenki elérte.

2. BESZÁMOLÓK:
2.1. Lestyan Bence felkérte Kovács Szilviát, hogy számoljon be a Dékáni Tanácsról, melyen Bence
helyett vett részt.
2.1.1. Szilvia elmondta, hogy ezen Pipek János beszámolt a Vezetői Értekezletről:
2.1.1.1. Szó volt arról, hogy április 14. péntek (Nagypéntek) hivatalosan munkaszüneti nap. Az
erre a napra tervezett zárthelyik, vizsgák, laborok, gyakorlatok stb. pótlása csak a HK
beleegyezésével történhet póthéten vagy más időpontokon.
2.1.1.2. A 2019-es OTDK zárórendezvényének megrendezési jogát nem kapta meg az BME,
mert az az MTA-n lesz, de a nyitórendezvényt várhatóan tarthatja a BME. Ennek
időpontja: 2019. március 21-23. Mivel a BME-n tartott két szekció nagyban lefoglalja
az intézmény kapacitásait, a tavaszi szünetet ehhez kell igazítani. Így a tavaszi szünet is
március 18-23 között a 6. hetet követően lesz.
2.1.1.3. MATLAB vásárlása megtörtént, március 9-től teljes eszköztárral rendelkező licence
van az egyetemnek. Tájékoztató előadás lesz róla, amire minden karról 2-4 oktatót
várnak. A TTK-ról Horváth Róbert és Varga Gábor fog részt venni rajta. Továbbá
minden karon kell egy MATLAB felelős, ez a TTK-n Horváth Róbert, ill. készülni fog
MATLAB honlap is.
2.1.1.4. A Pro Progressio alapítvány kiválósági pályázatainak még nincs eredménye, a díjátadó
az ünnepi Szenátuson lesz.
2.1.1.5. László Krisztina felmérést indított az egyetemen belül a külföldi egyetemekkel közösen
kiadott diplomákkal kapcsolatban.
2.1.1.6. A közelgő GTK dékánválasztás miatt a rektor úr és kancellár úr közös
állománygyűlést tartott a GTK dolgozóinak, ahol a két jelölt (Margitay Tihamér, Koltai
Tamás) röviden összefoglalhatták pályázatukat. Ezt követően a résztvevők véleményt
formálhattak szavazás útján a dékáni pályázatokról. Az eredmény: Koltai Tamás 100
szavazat, Margitay Tihamér 84 szavazat. A szavazásnak semmiféle következménye
nincs és nem lehet.
2.1.2. Az egyetem 2017-es költségvetését elfogadták a Szenátuson.
2.1.3. A VBK-n is dékánválasztás lesz. Egyetlen pályázó van: Nagy József, jelenlegi gazdasági
dékánhelyettes.
2.1.4. Dán középiskolai osztály látogatott el a múlthéten a TTK-ra, előadásokon vettek részt és
megnézték a reaktort.
2.1.5. Oktatási dékánhelyettesi ülésen szó volt a félév eleji szigorlatok és a március 15/október 15-
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ig történő utólagos passziválási problémáról.
2.2. Lestyan Bence beszámolt arról, hogy:
2.2.1. Prok István elindította a tavaszi vizsgarend kialakításának folyamatát.
2.2.2. Komondi Nórával egyeztetett a Balatonlellei BME tábor nyári beosztásával kapcsolatosan és
a gólyatáborunk marad augusztus 9-12. és az azt megelőző szervezői tábor időpontja pedig
augusztus 8. A kari táborról a csütörtöki elnöki értekezleten lesz szó.
2.3. Balogh Ferenc beszámolt a Kar Kiváló Oktatója szavazás eredményeiről:
2.3.1. Ferenc először elmondta, hogy 132 szavazó vett részt a szavazáson és összesen 437 szavazott
adtak le.
2.3.2. Ezután az egyes szakokon kialakult sorrendeket ismertette:
2.3.2.1. Fizika:
1. Dr. Sarkadi Tamás
2. Dr. Virosztek Attila
3. Dr. Orosz László
Ferenc előterjesztette Dr. Sarkadi Tamást, melyet a HK 7-0-6 arányban elfogadott.
2.3.2.2.

Nukleáris technika:
1. Farkas Viktor
2. Dr. Kis Dániel Péter
3. Dr. Légrády Dávid

Ferenc előterjesztette Farkas Viktort, melyet a HK egyhangúan, 13-0-0 arányban elfogadott.
2.3.2.3.

Matematika:
1. Dr. Moson Péter
2. Dr. Andai Attila
3. Dr. Horváth Róbert

Ferenc előterjesztette Moson Pétert, melyet a HK 12-0-1 arányban elfogadott.
2.3.2.4.

Kognitív tudományok:
1. Dr. Simor Péter
2. Polner Bertalan
3. Blaskovich Borbála

Ferenc előterjesztette Simor Pétert, melyet a HK egyhangúan, 13-0-0 arányban elfogadott.

2.4. Lestyan Bence elmondta, hogy a Rendezvényszervező bizottsági pályázatot Balogh
Ferenc és Kubicza Gréta átdolgozta és elküldte e-mailben a levelezési listára. A pályázás
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határideje a pályázati kiírásban április 5. Bence előterjesztette a pályázati felhívást.
2.4.1. Szilvia javaslata az eredmények hirdetését illetően, hogy HK ülés utáni napon legyen, így
előző nap ülésen meg lehet szavazni. Gábor javaslata szerint, akkor a jelentkezés határidejét
is el lehet tolni. A módosított időpontok: április 9. (jelentkezés) és április 12.
(eredményhirdetés).
2.4.2. A HK az előterjesztést a módosító javaslatokkal együtt egyhangúan, 13-0-0 arányban
támogatta.
2.5. Kovács Szilvia alelnöki beszámolója:
2.5.1. Az alakuló ülés eredményeiről az értesítéseket kiküldték. Személyesen vitték be a
dokumentumokat Bencével a HSZI-be, a Dékáni Hivatalba és az EHK irodába is.
2.5.2. A Külső Közösségi Ösztöndíj és a Közösségi Ösztöndíj Hallgatói Képviselőknek pályázatok
dokumentumait leadta.
2.6. Csősz Gábor EHK képviselő beszámolója:
2.6.1. Elindult az analitikus gazdálkodás kiépítése, melyen Krisztián Dávid, Vidák Miklós és
Rácz Tamás dolgoznak. Várhatóan 1 hónap múlva készül el. A csütörtökön esedékes elnöki
értekezleten lesz bővebben szó róla.
2.6.2. Lezajlott egy megbeszélés a kollégiumi internet szolgáltatásról. A továbbiakban várhatóan
egy 100%-ban egyetemi tulajdonú cég kerül megalapításra. Ez a cég fogja nyújtani az internet
szolgáltatást minden kollégiumban. Kancellár úr ígérete szerint a beruházásokat egyetemi
forrásból kívánja fedezni és minden hallgatónak a tanulmányi időszakra 1 végpontot
térítésmentesen biztosít. További végpontok díjkötelesek lesznek. Németh Péter hozzátette,
hogy a nyári időszakban várhatóan fizetni kell majd az internetért.
2.6.3. A hallgatói szavazásokkor a névjegyzékek várhatóan lényegesen leegyszerűsödnek.
Továbbiakban a jogosultságokat az EHK honlapján lehet megtekinteni NEPTUN kód
formájában.
2.6.4. Gábor beszámolt még az EHK-n belüli személyi változásokról:
●

Műhely lap felelőse: Pekár Zoltán

●

Káté kari lap felelőse: Csősz Gábor

●

Kémlelő kari lap felelőse: Lövei Dorottya Rebeka

●

Az etikai bizottságba Kovalovszki Mátét delegálta az EHK.

2.6.5. A különeljárási díjak befizetésének határideje ki lett tolva: március 31. helyett április 4.
2.6.6. Kollégiumokban megüresedő helyek feltöltése először várólistáról fog megtörténni, az ezután
is megmaradó helyekre pedig új pályázat kerül majd kiírásra.
2.6.7. Kérvények elkészítéséhez készülni fog egy segédlet.
2.6.8. A pályázatokról lett kiküldve NEPTUN üzenet, Gábor kérte a HK-t, hogy hirdessük mi is.
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2.6.9. Befejeződött az eszközigények felmérése.
2.7. Barabás Zoltán EHK képviselő beszámolója:
2.7.1. Szenátuson minden napirendi pontot elfogadtak.
2.7.2. Szabados Dóra kérdésére elmondta, hogy az alelnöki posztja mellett egyelőre ő látja el az
oktatási ügyek intézését is az EHK-ban.
2.8. Szabados Dóra elmondta, hogy az oktatási bizottság csütörtökön 18:30-kor ülésezik.
2.9. Grabarits András beszámolt arról, hogy
2.9.1

A GHK-val egyeztetett az OHV-vel kapcsolatban, összeállították egy dokumentumot, és amint
véleményezte a GHK, akkor elküldik ezt Barabás Zoltánnak.

2.9.2

András a továbbiakban a fizikás évfolyamfelelősökkel egyeztetve alakítja ki a hallgatók
számára megfelelő vizsgaidőpontokat.

2.9.3

A szigorlatokkal kapcsolatban létrehoztak egy facebook csoportot, ahol megszavazzák az
időpontokat. Túl sok másodéves hallgató esetén pedig Fórumot terveznek tartani, ahol felsőbb
éves hallgatók adnak elő arról, hogyan érdemes készülni a szigorlatokra.

2.10. Schaf Alexa Lili beszámolója:
2.10.1. A Kollégiumi Bizottsági ülés csütörtökön 17:00-től lesz megtartva.
2.10.2. Elkezdte begyűjteni a visszavont fegyelmi felelős kártyákat.
2.10.3. Beszámolt a kollégiumon belüli átköltözés, illetve kiköltözés aktuális problémáiról.
2.10.4. Jövőhéten lesz KKB ülés. Ezzel kapcsolatban érdeklődött, hogy Klaudia szeretne-e részt
venni rajta, Klaudia jelezte részvételi szándékát.
2.11. Balogh Ferenc beszámolója a pályázatokról és ösztöndíjakról:
2.11.1 A pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy azok még nem érkeztek vissza a kancelláriai
véleményezésről. Ennek Kovalovszki Máté jár utána, hogy miért.
2.11.2 Az EHK már elkezdte az őszi pályázati igények felmérését.
2.11.3 Ferenc elmondta, hogy terveink szerint a következőket szeretnénk kiírni: KÖ, KÖHK, KKÖ,
Hangadó, WJSz, Pikkász, Jegyzetírói pályázat.
2.11.4 Továbbá beszámolt az ösztöndíjkorrekcióról.
2.12. Mohácsi Noémi elmondta, hogy:
2.12.1. KSZB-n szó volt arról, hogy a pályázók a bevételek igazolásához nem szívesen adnak le
bankszámlakivonatot. Megkérdezte Gődér Vivient, a bankszámlakivonatok bekérése nem
jogszabályellenes. Noémi véleménye szerint, mindenképp szükség van rá a bíráláshoz. A HK
12-0-1 arányban megszavazta, hogy továbbra is kérjen be a HK a pályázatok mellé
bankszámlakivonatot.
2.12.2. Noémi megérdeklődte, hogy mi lett a rendkívüli szociális pályázat eredménye, és azt a választ
kapta, hogy az elbírálás még nem történt meg.
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2.13. Németh Péter beszámolt a gazdasági bizottság üléséről:
2.13.1. A gazdasági bizottság egyetértett abban, hogy a kari öntevékeny körök támogatása pályázat
útján, előzetes igényfelmérést követően valósuljon meg. Bence javasolta, hogy ezek a
pályázatok a következő gazdasági bizottság ülésénél hamarabb kerüljenek kiírásra.
2.13.2. A KAPOCS áprilisi kirándulására a szállást még pályázat leadása nélkül finanszírozza a HK,
mivel ezt a kirándulást Gödre tervezték.
2.13.3. A bizottság felülvizsgálta a kari HK költségvetését.
2.14. Schaf Lili beszámolt arról, hogy
2.14.1. HSK ülésen Grétát választották meg a HSK elnökének.
2.14.2. Bencével részt vettek a futóverseny megbeszélésén, elmondta, hogy lesz megbeszélés
csütörtökön fél 4-kor.
2.14.3. Szücs Dániel intézi a szponzorokat a futóversenyhez.
2.15. Bartik Ábel elmondta, hogy PR bizottság első ülése vasárnap este (április 2.) 20 órától lesz
megtartva.
2.16. Módos Dávid beszámolt arról, hogy Kis Enikőtől elkezdte átvenni a feladatokat és közösen a Fizika
Mindenkié 3.0 programot kezdték el szervezni.
2.17. Holl Viktor elmondta, hogy:
2.17.1 Közéleti felelősként részt vett a HSK ülésen.
2.17.2 Szabados Dórával jövő héten ülést tartanak a szakkollégium és öntevékeny körök számára,
ahol bemutatják Viktort, mint a HK új közéleti felelősét.
2.17.3 Beszámolt arról, hogy a levelezési listák elkészültek, és kérte, hogy amennyiben probléma
merülne fel, jelezzék felé a HK tagjai.
2.17.4 Jövő héten tervezi a HK irodában levő nyomtatókat szervizbe vinni, és kér árajánlatot a
javíttatásukra, melyről majd a gazdasági bizottság dönt.
2.18. Kubicza Gréta javasolta, hogy a KAPOCS helyett a HK választhatná ki a gólyák patrónusait, mivel
kifogásolja a jelenlegi patrónusok évközi munkáját. Szilvia hozzátette, hogy a KAPOCS tisztában
van ezzel a hibájával, és még egyeztetni fog velük erről.
2.19. Zeleny Klaudia jelezte, hogy csütörtökön tart nagytakarítást a HK irodában. Továbbá elmondta,
hogy elkészítette az iroda rendben tartására vonatkozó beosztást, melyet a hét folyamán elérhetővé
tesz a HK tagok számára. Ismertette a heti felelősök feladatait.
2.20. Szabados Dóra beszámolt róla, hogy a Pikkász következő számának anyagát elkezdték tördelni,
várhatóan 1-1,5 hét múlva lesz kész.

3.

EGYEBEK:
3.1.

Szilvia megkérdezte a HK tagjait, hogy szeretnének-e HSZI tréningeket tartani. Noémi jelezte, hogy
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ő szeretne a szociális pályázatok bírálóinak érzékenyítő tréninget.
3.2.

Barabás Zoltán elmondta, hogy holnap indul az ÉMK kari hallgatói tanácsának papíros
szavaztatása.

3.3.

Zoltán elmondta, hogy a HSZI igazgatója, Keresztes Péter április 1-től nem dolgozik az egyetemen.

3.4.

Bence kérte a HK tagjait, hogy minden ülést vezessen a közös HK-s google naptárban, és
értesítéseket is állítsanak be.

3.5.

Holl Viktor az igények tükrében Microsoft Office, Gmail használatáról tréninget fog tartani a HK
tagjainak.

Ülés vége: 21:00
Következő ülés időpontja: 2017. április 4. 19 óra

Zeleny Klaudia

Lestyan Bence

emlékeztetővezető

elnök

Budapest, 2017. március 28.
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