Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. június 23.-án (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete: 19:00

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

1. Réger Bálint beszámolója:
1.1. Réger Bálint tájékoztatta a KHT tagjait a közelmúltban történt átsorolások okáról. Az elutasított
fellebbezések ügyének még utána fog kérdezni.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta beszámolója:
2.1. Engert Attila , hogy a Sinergon felmondta az Egyetemmel kötött szerződését.
2.2. Szenátusi tanulmányi bizottság alakult.
2.3. Daku Dávid elmondta, hogy egy új irányelv került elfogadásra.
2.4. Szipka Károly elmondta, hogy volt bob és kob ahol a hatodik vizsgaalkalom betartatási lehetőségeiről volt
szó, az üléseken arra jutottak a bizottságok, hogy nem támogatják a vizsgaeredmény késleltetett beírását.
2.5. Farkas László elmondta, hogy bekérte a 2%os kollégiumi helyeket.
2.6. A kollégiumi kérdőív kiöltöttsége 58%-on áll.
2.7. Somogyi József elmondta, hogy július 18-án fog elkészülni az új szociális rendszer.
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2.8. Kedd este kszb búcsúztató lesz.
2.9. Molnár László elmondta, hogy az utazási pályázatok bírálására később kerül sor.
2.10.
Daku Dávid beszámolt arról, hogy a sportnap és az önkéntes nap szervezése már folyamatban van,
a sportpályázatokra már mindent megrendeltek.
2.11.

Hivatalos döntés következtében az SPP nem látogathat ki a továbbiakban az egyetemi eseményekre.

2.12.

Nagy Renáta felkérte a jelenlévőket, hogy az EHK tábor blokkjaira jelentkezzenek.

2.13.

Szipka Károly oktatási pikniket szervez.

2.14.
Somogyi József elmondta, hogy a nyári erasmuson körülbelül százezer euró maradt fent, így akik a
nyári turnusban mennek, pályázzanak meg további támogatásokat, mert jó eséllyel kaphatnak még.
2.15.

Jóvér Vivien beszámolt a külső PR bizottság üléséről.

2.16.
Szabó Imre vendége volt az EHK-nak, ahol a számlák adminisztrációs idejéről beszélt, mert a
kelleténél hosszabb idő alatt mennek át a számlázások a rendszeren.
2.17.

A HK zárthelyik után járó támogatási pénzek megérkeztek.

3. Kollégiumi Bizottság (KB): Nagy Renáta beszámolója:
3.1. A nyári kollégiumi szobabeosztás kész lett, és a cserék is megtörténtek.
3.2. Nagy Renáta beszámolt arról, hogy a körök és körvezetők értékelése is elkészült, melyeket már összesített
is.
3.3. Nagy Renáta kérte a tagokat, hogy a kollégiumi felújítási listát továbbra is töltsék.
3.4. A körök és körvezetők pontozásának átbeszélése után a köri pontozást a KHT 13-0-0 arányban egyhangúan
elfogadta. A körvezetői pontozást a KHT, szintén egyhangúan, 13-0-0 arányban elfogadta.
3.5. A nyári kollégium várható ára 9300,- Ft lesz.

4. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emese beszámolója:
4.1. Pinczei Emese beszámolt arról, hogy kob ülésen vett részt, ahol a kontaktórák csökkentése volt a fő téma.
4.2. Oktatásis piknikre lesz lehetősége az oktatás iránt érdeklődő HKsoknak.

5. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Jóvér Vivien beszámolója:
5.1. Jóvér Vivien elmondta, hogy a Gólyatábor és Szakmai7 megkeresések folynak.
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6. Szociális felelős – Sárik Veronika beszámolója:
6.1. Sárik Veronika elmondta, hogy nem volt KSZB az utolsó ülés óta.
6.2. Július 18-án lesz kész az új szociális rendszer.

7. Egyebek:
7.1. Réger Bálint kérte a tagokat, hogy amennyiben nyári elfoglaltságuk akad, ami miatt nem lesznek
elérhetőek, előre jelezzék.
7.2. Jóvér Vivien kérte, hogy az RB is belekerülhessen a Karima gólyaszámába, amit Réger Bálint
engedélyezett.
7.3. Sárik Veronika a tagok beszámolói után érdeklődött, melyek a következő héten kerülnek fel az oldalra.
7.4. Sárik Veronika elmondta, hogy megnyerte a HÖOK mentorpályázatát, így a nyáron HÖOK táborban fog
részt venni.
7.5. Sárik Veronika elmondta, hogy a diplomavédés rendben zajlott, sok érdeklődött vonzott, ám úgy találta,
hogy a szakkollégiummal hatékonyabban tudott együtt dolgozni, mint a KHT tanszéki felelőseivel.
7.6. Batka Roland a gólyacsomag felől érdeklődött, ami július 11.-e körül várható.
7.7. Rácz Péter kérte a tagok segítségét a közeljövőben történő irodafelújításhoz.
7.8. Réger Bálint elmondta, hogy ez volt a félév utolsó ülése, megköszönte a tagok munkáját és jó nyarat kívánt.

8. Mellékletek:
Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.06.23.

…………………………….

…………………………….

Mészáros Judit

Réger Bálint

Jegyzőkönyvvezető

KHT elnök
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