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Jegyzőkönyv
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Ülésvezető:
Jegyzőkönyvvezető:
Az ülés résztvevői
szavazati joggal

tanácskozási joggal

Taksonyi Boglárka
Kaprielian Patrik Souren
Pincz Bianka Blanka
Simon Bálint
Machos Panna
Csernák János
Havlik Márton
Kaizinger Tamás
Töhötöm
Gelencsér Ferenc
Glocker Gábor
Kovács Ádám Imre
Szerdahelyi Zalán
Szentpáli-Tóth Ádám
Tóth Ádám
Salamon Kitti
Deák Dóra
Szabó Mónika
Praymayer Mercédesz
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Köszöntő, napirend elfogadása
-

Taksonyi Boglárka elnök köszöntővel kezdi a választmányi ülést.
Taksonyi Boglárka Praymayer Mercédeszt jelöli jegyzőkönyvvezetőnek, akit a választmány tagjai 10
igennel elfogadnak.
Az ülésen 10 választmányi tag van jelen, így a választmány határozatképes.
A napirendi pontokat a választmány egyhangúlag elfogadta 10 igennel.

Következő időszak tervezése
-

Taksonyi Boglárka elmondta, hogy a következő félévben szeretné, ha az elnöki pályázatában
foglaltak közül minél több minden megvalósulna. Először a T-kari összerázó, ami arra is szolgálna,
hogy a választmány tagjai közösen kialakítanának egy gazdasági és egy kommunikációs stratégiát,
valamint általános hosszú- és rövidtávú célokat tűznének ki, ami mentén még hatékonyabban
működhetne a szervezet. Emellett a T-kari identitást is növelni kéne a T-kar hallgatói körében.

Költségvetés
-

Taksonyi Boglárka ismertette a költségvetés változásait, mert 2016. január 1-től a Campus szint
megszűnik, így a megmaradt 3 karnak kell az EHÖK felé fizetni a kari költségvetésekből. Ennek
százalék eloszlásáról fog szavazni a Tanács.
- A jövőben EHÖK szinten lesz ellátva a jelenlegi Campus és az EHÖK munkája
- Eddig a kari költségvetések 66%-a volt felhasználva, a maradék 35% a karoknál maradt saját
felhasználásra.
- A kari költségvetés minden évben a hallgatói normatíva alapján kerül kiosztásra a karok között.
- A jövőben lehet változtatni a költségvetés mértékén, hogy a kari költségvetés hány százaléka
maradjon a karoknál és hányat adjanak az EHÖK-nek.
- A szavazás arról lesz, hogy az eddigi költségvetés eloszlás (65% - EHÖK, 35% - kari) maradjon,
vagy legyen fixen 20% a kari költségvetésekből az EHÖK-nek adva, a maradék 45%-ról pedig a
karok döntsenek, hogy azt is az EHÖK-nek adják e, vagy saját felhasználásra a karoknál maradjon.
- Azonban az utóbbi lehetőség ellehetetlenítené az EHÖK működését, abban az esetben, ha a karon
saját maguk akarnának rendelkezni a 45%-ról.
Taksonyi Boglárka szavazásra bocsátotta a költségvetés alakulásának kérdését, amiről a választmány
2 körben szavazott.
A választmány először 65% - EHÖK, 35% - kari kérdésben foglalt állást. A szavazás eredménye 8
igen, 2 tartózkodás. Tehát a választmány ezt a lehetőséget támogatja.
Második körben a 20%- fix EHÖK, 45%-ról szavazás, 35% - fix kari kérdésben foglalt állást. A
szavazás eredménye 8 nem, 2 tartózkodás. Tehát a választmány nem támogatta ezt a lehetőséget.
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Alapszabály módosítás - szenátor
-

Taksonyi Boglárka ismertette az Alapszabály módosítására vonatkozó információkat, amire a Budai
Campus kiválása miatt van szükég.
- A Szenátus eddig 30 tagból állt, azonban ez 26 tagra módosul. A Szenátus elnöke a rektor.
- A rektor és a kancellár hivatalból tagja a Szenátusnak.
- A HÖK-öt eddig 7 tag képviselte, ez 6 főre módosul
- A kari képviselet eddig 18 főből állt, karonként 3 képviselővel, ez 15 főre módosul, karonként 5
képviselővel
- A Szenátus tagjait négy évre választják, a HÖK képviselőit legalább egy és legfeljebb három évre
választhatják.
Taksonyi Boglárka szavazásra bocsátotta a kérdést a Szenátus összetételének megváltozásáról, amit a
választmány 10 igennel, egyhangúlag elfogadott.

Konzisztórium tag jelölés
-

Taksonyi Boglárka ismerteti a Konzisztóriumi tag jelöléssel kapcsolatos információkat, ami a Budai
Campus kiválása miatt megváltozik 2016. január 1-től.
- A konzisztóriumnak öt tagja van, amelybe három tagot delegál a miniszter.
- A tagok személyére az egyetem meghatározó szervei, illetve a HÖK tesz javaslatot a miniszternek
- A Konzisztóriumnak a rektor és a kancellár hivatalból a tagja, delegált tagjait a miniszter bízza meg
- A delegált tagok megbízása 5 évre szól, nem kapnak érte pénzt
- A javasolt tagok névsorát és önéletrajzát a minisztérium honapján fogják közzé tenni
- A tagok javaslattételét az egyetem és a HÖK alapszabályában kell rögzíteni
- A tagjelölés után létrehoz a Szenátus egy Jelölő Bizottságot, aki a jelölteket vizsgálja, dönt róluk, a
Szenátust értesíteni kell a döntésről
A HÖK a három delegált tagot régi, HÖK-ös alumnikból szeretné jelölni, akik kiemelkedő munkát
végeznek és a HÖK-ben is kiemelkedő munkát végeztek.
Taksonyi Boglárka szavazásra bocsátotta a kérdést a Konzisztóriumba delegált tagokról. amit a
választmány 10 igennel, egyhangúlag elfogadott.
Csernák János kérdést tett fel azt illetően, hogy a HÖK által jelölt három tag közül lehetséges e, hogy
a végső, Jelölő Bizottság által hozott döntésben egy HÖK-ös jelölt biztosan legyen. Szeretné, ha erről
a HÖK biztosítva lenne, hogy a 3 delegált tag között van egy olyan, akit a HÖK jelölt.

Egyebek
-

Glocker Gábor felvetette, hogy a kollégiumi jelentkezések elbírálásában szeretné kérni a jelenlévők
segítségét, mert valószínűleg sokan fognak pályázni a tavaszi félévben kollégiumi férőhelyekre.
Simon Bálint szeretné, ha a C épület büféjében el lenne hegyezve még egy mikrohullámú sütő, így
elvállalta, hogy a vizsgaidőszak végeztével fel fogja vennia kapcsolatot a büfé üzemeltetőjével, hogy
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egyeztessen vele a mikróról, lehetséges e, hogy a HÖK önköltségen még egy mikrót üzembe
helyezzen.
Pincz Bianka Blanka elvállalta, hogy a karbantartókkal és az illetékesekkel felveszi a kapcsolatot egy
e-mail cím létrehozása kapcsán, amin a hallgatók bejelenthetik, ha bármilyen karbantartási problémát
észlelnek az egyetem épületeiben.
Gelencsér Ferenc és Csernák János elvállalták, hogy felveszik a kapcsolatot a C épület
üzemeltetőivel, hogy feltérképezzék az épület Wi-fi lefedettségét, így fejleszteni lehessen a
lefedettséget azokon a részeken, termekben, ahol nem elérhető vagy csak korlátozottan az internet
elérés.
Pincz Bianka és Praymayer Mercédesz elvállalták, hogy a tavaszi szorgalmi időszak előtt
megszervezik a T-kar összerázóját, utánanéznek a lehetőségeknek, árajánlatot kérnek.
Gelencsér Ferenc elvállalta, hogy szervez egy T-kari csapatépítő programot.

____________________

____________________
P.H.

ülésvezető

jegyzőkönyvvezető

____________________
résztvevő

____________________
résztvevő

Budapest, 2015. december 06.
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