Emlékeztető
A Kari Hallgatói Tanács 2014. október 27.-én (hétfőn) tartott üléséről.
Az ülés kezdete:19:00

Jelen voltak:
Szavazati jogú tagok: Batka Roland, Bíbok Attila, Gál Ádám, Jóvér Vivien,Madarász Márk, Mészáros
Judit,Nagy Renáta, Papp Brigitta, Pataki Tímea,Pászti Renátó, Pinczei Emese, Réger Bálint,Sárik Veronika, Tóth
Rebeka
Kimentését kérte: Aipli Sándor Márk
Késett: Batka Roland
Szavazati joggal nem rendező személyek:
Vendég: Kállai László, Sándor Mariann
Póttag:-

1. Réger Bálint beszámolója:
1.1. Réger Bálint elmondta, hogy az OHV kiértékelés feladatait fel fogja osztani és e-mailben lehet majd
jelentkezni a kisebb részfeladatokra. Nagy Renáta kérte, hogy az oktatók neve és neptun kódja ne legyen
együtt látható.
1.2. A Szenátus elfogadta a módosított TJSZ-t.
1.3. Az International Night szervezői nem keresték fel azóta Réger Bálintot, így valószínűleg a rendezvényt a
Wigner kollégiumban tartják majd meg.
1.4. Nagy Renáta megkérdezte Réger Bálintot, hogy megkapta-e a teremfoglalást a Szakkollégium
évfordulójáról, aki jelezte, hogy tud az eseményről.

2. Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK): Nagy Renáta/Jóvér Vivien beszámolója:
2.1. Nagy Renáta elmondta, hogy a múlt héten nem tartottak EHK ülést.
2.2. Az Építész Karon tisztújítás volt, az Építész HK-ból Vidák Miklós csatlakozott az EHK-hoz.

3. Gazdasági Bizottság (GB): Madarász Márk beszámolója:
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3.1. Madarász Márk elmondta, hogy nem lesz irodabeszerzés. Rácz Tamástól kapott egy e-mailt, amiben
tájékoztatták, hogy az egyetem erre szánt keretösszege elfogyott. Irodabeszerzésre legközelebb lehetőség
csak az új szerződéskor lesz.
3.2. Madarász Márk beszámolt arról, hogy a Gólyabál költségvetését átbeszélték a főszervezővel, a
terembérleti szerződést megkötötték. A ruhatárbérlés és hangosítás szerződéseit elindították. Valószínűleg
tudnak spórolni a hangtechnikán.
3.3. Madarász Márk elmondta, hogy az analitikával kapcsolatos észrevételeit jelezte Orbán Balázsnak.
3.4. Madarász Márk jelezte, hogy a KHT továbbképzéssel kapcsolatos ügyeket elintézte.
3.5. Madarász Márk elmondta, hogy holnap Külső Gazdasági Bizottsági ülésen fog részt venni, Rynkiewicz
Ádám vezetése alatt. A Szenátusnak kell majd összeállítaniuk egy teljes éves költségvetést és beszámolót
külön minden kari eseményre lebontva.
3.6. Madarász Márk előterjesztette a Szakkollégium 10. évforduló támogatásáról szóló kérvényét. A KHT a
kérvényt 13-0-0 arányban támogatta.
3.7. Madarász Márk előterjesztette a Mentorgárda kérvényét egy csapatépítő hétvégéről. A KHT a döntést
elhalasztotta a következő ülésre a Mentorgárda költségvetésével kapcsolatos pontos információ hiányában.
3.8. Madarász Márk előterjesztette a Mentorgárda kérvényét, amelyben az angol tankör csapatépítésére kérnek
témogatást. A KHT a kérvényt 13-0-0 arányban elfogadta.
3.9. Madarász Márk előterjesztette a KVZoo kérvényét, amelyben az éves Trófea vacsorára kérnek támogatást
köri keretükből 16 fő részére. A KHT a kérvényt 12-0-1 arányban elfogadta.
Batka Roland megérkezett.
3.10.
Madarász Márk előterjesztette a KVZoo kérvényét, melyben új köri pólók rendelésére kérnek
támogatást. A KHT a döntést elhalasztotta. Réger Bálint kérte Madarász Márkot, hogy a KVZoo küldjön
egy listát az új körtagokról, akik a pólót kapják, hogy egyértelműen az újonnan bekerülteknek járjon a póló.
3.11.
Madarász Márk jelezte, hogy Laposa Zsanett, a Gólyabál főszervezője kérte, hogy az EHK
képviselőknek személyesen adhassa át a meghívót. Nagy Renáta elmondta, hogy feleslegesen menne be az
irodába, mert nem találna ott mindenkit egyszerre. Madarász Márk elmondta, hogy a KO tagjait a
főszervezővel együtt, személyesen hívják majd meg.

4. Kollégiumi Bizottság (KB): Papp Brigitta beszámolója:
4.1. Papp Brigitta elmondta, hogy a poszt feladatait folyamatosan veszi át Nagy Renátától, valamint a Köri
Állófogadás munkálatai folynak.
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4.2. Nagy Renáta elmondta, hogy a Tanulókör csak most küldte el neki a kiemelkedő körtag jelölését. Nagy
Renáta javasolta, hogy a KHT utólagosan tárgyalja a jelölést. A javaslatot a KHT 10-4-0 arányban
elfogadta. A KHT tárgyalta a jelölést.
4.3. Az ,,A” épület bal szélső liftjét megrongálták, a lift takarítását a Palibácsi körnek kell elintéznie, mert az ő
rendezvényük alatt történt az eset.
4.4. Nagy Renáta készített egy előzetes költségvetést a Köri Állófogadáshoz. Kérdésként felmerült, hogy azok
a lemondó körtagok, akik korábban egy másik körből már lemondtak, ismét kapjanak-e bort. Tóth Rebeka
fogja megírni a pontos bevásárló listát az állófogadás előtt egy héttel. Mivel a Köri Állófogadás a KHT
rendezvénye, így Nagy Renáta jelezte, hogy mindenki segítségére számít a fogadás délutánján négy órától.

5. Oktatási Bizottság (OB): Pinczei Emese beszámolója:
5.1. Pinczei Emese elmondta, hogy további átsorolások történtek; pontosan 65 hallgató, ezek közül 11 építős.
Ezek a hallgatók mind kaptak tájékoztató e-mailt, melyben jelezték nekik, hogy a fellebbezéshez a 104-es
neptun kérvényt kell használniuk.
5.2. Egy jegyzetpályázatos hallgató kifizetése nem sikerült, KTH hiba miatt.

6. Rendezvényszervező Bizottság (RB): Jóvér Vivien beszámolója:
6.1. Jóvér Vivien jelezte, hogy a Szakmai7-es szerződésekkel problémák merültek fel, ezekkel holnap megy
Orbán Balázshoz.
6.2. Jóvér Vivien elmondta, hogy a Diákhitel idén nem támogatja a Gólyabált, csak az építész karét.
6.3. Jóvér Vivien beszámolt arról, hogy a VTN-ről beszélt az RB-vel, de nem szeretnék vállalni a támogatók
keresését, mert túl közel esik a VN-hez. Madarász Márk felvetette, hogy meg lehetne úgy oldani, hogy
akik nem támogatják a VN-t, azoktól megkérdezhetnék a VTN-t. Az RB gyűlésen ismét téma lesz a kérés.
6.4. Jóvér Vivien előterjesztette a Szakmai7 főszervezőjének jutalmazási javaslatát. A főszervező 93%-os
teljesítményét a KHT 14-0-0 arányban elfogadta.

7. Szociális felelős –Sárik Veronika beszámolója:
7.1. Sárik Veronika elmondta, hogy a régi szociális pályázatokat archiválják.

8. Pályázati Bizottság (PB):Pataki Tímea beszámolója:
8.1. Pataki Tímea elmondta, hogy a PB a héten fog gyűlést tartani.

9. Juttatási és Térítési felelős – Bíbok Attila beszámolója:
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9.1. Bíbok Attila elvégezte az ösztöndíj korrekciót. Egy hallgató nem szerepelt az eredeti listán és ösztöndíjban
részesül. Három hallgatónak vissza kell fizetnie az ösztöndíját. 11 hallgatónál pedig a korrekció ellenére
sem változott az összeg, nem részesülnek ösztöndíjban. A KHT az ösztöndíjkorrekciós listát 14-0-0
arányban elfogadta.

10. Egyebek:
10.1. Réger Bálint tájékoztatta Batka Rolandot a hétvégén elfogadott javaslatról és arról, hogy ebben a
hónapban nem részesül jutalmazásban a késedelmes beszámoló beküldése miatt.
10.2. Sárik Veronika kérte a tanszéki felelősöket, hogy keressék meg a tanszékeik doktoranduszait a TDK
főpróbával kapcsolatban. Pinczei Emese elvállalta a TDK főpróba facebook eseményének létrehozását.
10.3. Madarász Márk jelezte, hogy a naptárrendelés határideje ma este.
10.4. Tóth Rebeka az egyetemi gyűjtőszámla átállásáról kérdezett. A részletekről a KTH fogja értesíteni a
hallgatókat.
10.5. Jóvér Vivien megkérdezte, hogy a KHT-s pólók és pulcsik ügyében pontosan mi is a teendője.
10.6. Tóth Rebeka jelezte, hogy a gólyacsoport adminjaként két, konzultációkat posztoló személyt kitiltott a
csoportból, mert összeszólalkoztak. Felmerült a kérdés, hogy ezeket a személyeket beengedje-e újra a
csoportba. Réger Bálint javasolta, hogy kérdezze meg a csoport tagjait, hogy van-e erre igényük.
10.7. Nagy Renáta elmondta, hogy a HÖOK EHK tábor kötelező továbbképzés.
10.8. Pászti Renátó megmutatta a Nyílt Nap ajándékról szóló javaslatait. A stresszlevezető védősisakot és a
reklámtáskát támogatta a KHT.
10.9. Réger Bálint szerdai határidővel kiadott egy házi feladatot a jelenlévőknek, hogy a fórumon felmerülhető
kérdéseken gondolkozzanak, gyűjtsenek hallgatói reakciókat.
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11. Mellékletek:
11.1. Zielinski Szilárd Szakkollégium kérvénye
11.2. KVZoo kérvény
11.3. KVZoo kérvény
11.4. Mentorgárda kérvény

Az ülés befejeződött.
Budapest, 2014.10.27
Következő ülés: 2014. november 3.

…………………………….
Mészáros Judit
Jegyzőkönyvvezető
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Réger Bálint
KHT elnök
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