Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. augusztus 24.-án (vasárnap) tartott üléséről.
Az ülés kezdete: 19:00

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

1. Jónás Máté bemutatkozása - Karima főszerkesztő
1.1. Jónás Máté bemutatkozott a jelenlévőknek, majd elmondta, hogy ezúttal is lelkesen áll majd neki a
munkának, a határidőket pedig igyekszik betartani. A KHT Jónás Mátét a Karima főszerkesztői posztra 90-0 arányban támogatta.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta/Jóvér Vivien beszámolója:
2.1. Nagy Renáta elmondta, hogy kedden DIK igazgató és EHK elnökválasztás lesz, majd megalakul az EHK
a regisztrációs hét keddjén.

3. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
3.1. Madarász Márk előterjesztette a Drönk költségvetését és röviden ismertette azt. A belső fogyasztás elsőre
soknak bizonyult, Madarász Márk szerint azonban a korábbiakhoz képest így is sikerült csökkenteniük az
összeget, ebbe az irányba haladnak a továbbiakban is. A KHT, a Drönk költségvetését a 2013/14 II. félévről,
9-0-0 arányban elfogadta.
3.2. Madarász Márk előterjesztette a Drönk nyár végi csapatépítésről szóló kérvényét. A korábbi rendhagyó
ülésen átbeszéltekből kiindulva két javaslat érkezett. Madarász Márk a teljes összeget javasolta, ezt a KHT
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2-7-0 arányban nem támogatta. Réger Bálint csökkentett összeget javasolt, ezt a KHT 7-2-0 arányban
támogatta.
3.3. Madarász Márk előterjesztette a Vásárhelyi Klub költségvetését, melyet a KHT 9-0-0 arányban elfogadott.
3.4. Madarász Márk előterjesztette a VK nyári táborozásról szóló kérvényét. Nagy Renáta javaslata
csökkentett összeg volt, melyet azzal indokolt, hogy a kör gazdaságilag rossz félévet zárt. Az összeg,
jelenlegi egyenlegüknél így is jóval nagyobb. A javaslatot a KHT 8-1-0 arányban elfogadta. Azonban a
KHT ezentúl nem fog olyan összegeket támogatni, melyekre a köröknek nincs fedezete.
3.5. Madarász Márk előterjesztette a Palibácsi kör kérvényét egy nyári csapatépítésről. A KHT az összeget 90-0 arányban támogatta.
Jóvér Vivien távozott az ülésről.
3.6. Madarász Márk előterjesztette a Whitefül elszámolását a legutóbbi félévről. Felmerült, hogy a kör
folyamatos mínuszai miatt, a nyitásaik számát csökkenteni lehetne, ez a félév lezárásakor újra napirendre
kerül majd. A Whitefül elszámolását a KHT 8-0-0 arányban elfogadta.
3.7. Madarász Márk beszámolt arról, hogy a Gólyatábor során nem merült fel gazdasági probléma, a szervezés
nagyon jó volt. Egy gólyának biztosította a részletfizetés lehetőségét.
3.8. Madarász Márk elmondta, hogy költségvetést szeretne készíteni a Kari táborról.
3.9. Madarász Márk elmondta, hogy a gépészek részéről ismét megkeresés érkezett a gólyahajó szervezésének
lebonyolításában. Réger Bálint megkérte Madarász Márkot, hogy a legutóbb történt félreértések
elkerülése végett, ne írjon alá semmilyen megegyezést, ennek ellenére szívesen segítünk a promótálásban.
A gólyahajó várhatóan október 9.-e körül kerül megrendezésre.
Jóvér Vivien visszatért az ülésre.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Nagy Renáta beszámolója:
4.1. Nagy Renáta elmondta, hogy sok hallgató volt, aki a pályázatát leadta a rendszeres szociális támogatásra,
de nem adta le a szociális alapon igényelhető kollégiumi férőhelyre. Így akiknek a pályázata hiánytalannak
bizonyult és elérte a 13 pontos határt, azok felvételt nyertek a kollégiumba. Ez körülbelül 10 hallgatót
érintett, a várólista viszont nem változott.
4.2. Nagy Renáta felvetette azt a kérdést, hogy azokkal a hallgatókkal, akik nem küldték el a szociális
pályázatukat időre és nem rendelkeznek felvételi ponttal, legyenek-e a várólistára sorolva. Ez a probléma
körülbelül 15 hallgatót érint. Réger Bálint egy második várólistát javasolt, melyet jelentkezési sorrend
alapján lehetne felállítani, így legjobban megközelítve a jelenleg érvényben lévő szabályzatot. Nagy Renáta
tanulmányi pontok alapján javasolta a lista felállítását. Végül jelentkezési sorrend alapján lesznek a
hallgatók besorolva.
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4.3. Nagy Renáta elmondta, hogy a szobajelentkezés ez alkalommal limesurveyn keresztül ment. A kisebb
félreértések és problémák ellenére, ezzel a rendszerrel könnyebbé vált a munka.
4.4. Nagy Renáta beszámolt arról, hogy 21 kollégiumi hely fennmaradt, így az elsős hallgatókból több felvételre
lesz lehetőség.
4.5. Nagy Renáta ismertette, majd előterjesztette a KB 2014/15. őszi féléves kollégiumi szobabeosztását. A
szobabeosztást a KHT 9-0-0 arányban elfogadta.

5. Szociális felelős – Sárik Veronika beszámolója:
5.1. Sárik Veronika beszámolt a beérkező fellebbezésekről, melyeket sikerült kezelni. Egy hallgatót különösen
kiemelt, mert kétségei támadtak a pályázó szavahihetőségében. A hallgató elvileg megkereste őt a pályázati
időszak során hiányzó dokumentumai miatt, majd a később beküldött bankszámlakivonat manipuláltnak
bizonyult. Ezután a hallgató elküldte az eredeti bankszámlakivonatát melyen már minden látható volt. A
probléma megoldására az vetődött fel, hogy ennek a hallgatónak, amennyiben rendszeres szociális
ösztöndíjra is beadja pályázatát, több bíráló előtt kell majd bizonyítania helyzetét, újabb csalás esetén pedig
akár fegyelmi eljárás is indítható ellene.
5.2. A rendszeres szociális ösztöndíj pályázatának beadási határideje szeptember 7.-re tolódott ki a szociális
rendszerrel felmerült problémák végett.

6. Egyebek:
6.1. Réger Bálint elmondta, hogy az új KHT honlap várhatóan a héten indul.
6.2. Nagy Renáta elmondta, hogy a gólyák augusztus 30.-án szombaton költöznek majd be a kollégiumba,
ilyenkor pedig a KHT tagjai fogadják őket és segítenek nekik és a gondnokoknak a beköltözés során, ezért
számít a részvételre.

7. Mellékletek:

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.08.24
Következő ülés: 2014. szeptember 1.
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…………………………….

…………………………….

Mészáros Judit

Réger Bálint

Jegyzőkönyvvezető

KHT elnök
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