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Török Ivett

megbízott tag

meghívottként

Taksonyi Boglárka
Janosik Tamara
Felügyelő Bizottság
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Köszöntő, napirendi pontok elfogadása
-

KŐVÁRI ZSOMBOR köszönti az egybegyűlteket, és megállapítja, hogy a 14 szavazati jogú tagból 9
fő van jelen. Ennek értelmében a KöTK HÖK rendes, zárt választmányi ülése határozatképes.
KŐVÁRI ZSOMBOR jegyzőkönyvvezetőnek jelöli TÓTH GÁBORT. TÓTH GÁBOR a jelölést
elfogadja. A KöTK HÖK Választmánya (továbbiakban: Választmány) 9 igen – 0 nem – 0
tartózkodás szavazat mellett elfogadja TÓTH GÁBORT jegyzőkönyvvezetőnek.
KŐVÁRI ZSOMBOR tájékoztatja a Választmányt, hogy CSATHÓ JUDIT elveszítette választmányi
szavazati jogát Erasmus féléve miatt a BCE HÖK Alapszabály II. Fejezet. 2. § 7. pontja alapján.
KŐVÁRI ZSOMBOR megállapítja, hogy ennek következtében a Választmánynak 14 szavazati jogú
tagja van, az abszolút többség továbbra is 8 főt jelent.
Ezt követően KŐVÁRI ZSOMBOR ismerteti az ülés napirendi pontjait, majd azok elfogadását
szavazásra teszi fel a Választmánynak.
A Választmány egyhangúlag 9 igen – 0 nem – 0 tartózkodás szavazat mellett elfogadta a módosított
napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Megbízott tagok választása (Kővári Zsombor)
2. Kari felelősök helyzete (Kővári Zsombor)
3. Előző időszak beszámolója (Kővári Zsombor)
4. Átláthatóság (Kővári Zsombor)
5. KöTK HÖK SZMR aktualizálásának előkészítése (Kővári Zsombor)
6. Aktuális projektek (Kővári Zsombor)
7. Egyebek (Kővári Zsombor)

Megbízott tagok választása
-

KŐVÁRI ZSOMBOR tájékoztatja a Választmányt, hogy két megbízott tag ajánlás érkezett hozzá A
Külügyi Munkacsoport, illetve a Diákjóléti Bizottság (továbbá: DJB) részéről. Elsőként felkéri
KONDOR KRISZTINÁT, hogy mutatkozzon be a Választmánynak.
KONDOR KRISZTINA bemutatkozik. 1. éves
Referens bízta meg, hogy segítse a rendszeres
egyetemen rossz tapasztalatai voltak a HÖK-kel
kommunikáció javátásával lehetne változtatni.
érdekelte.
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emberi erőforrások alapszakos hallgató, a DJB
szociális ösztöndíj feldolgozását. Korábban más
kapcsolatban, úgy gondolja, ezen elsődlegesen a
Megkeresték a DJB felelősi pozícióval, mely
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Ezt követően válaszol a Választmány által feltett kérdésekre.
ALI ILHANT mutatja be KŐVÁRI ZSOMBOR. Török származású, első éves közgazdálkodás és
közpolitika mesterszakos hallgató, angolul tanul, rengeteg energiával rendelkezik, Külügyi
munkacsoportban végzett tevékenységei miatt kérték, hogy legyen megbízott tag.
ALI ILHAN bemutatkozik (angol nyelven). Beszámol az eddigi tapasztalatairól és eredményeiről.
Több konferenciát rendeztek már a félév alatt és ezt szeretnék folytatni, bevonva a külföldi
hallgatókat is.
KŐVÁRI ZSOMBOR kéri a Választmányt, hogy támogassák mindkét jelöltet. A Választmány
részéről nem érkezik kérdés.
A választásához Szavazatszámláló Bizottság tagjainak KŐVÁRI ZSOMBOR ILLÉS ROLANDOT,
BALATON BOGLÁRKÁT és CSATHÓ JUDITOT kéri fel. A jelöltek a felkérést elfogadták. Ezt
követően KŐVÁRI ZSOMBOR nyílt szavazásra teszi fel az alábbi kérdést: „A Választmány
elfogadja-e ILLÉS ROLANDOT, BALATON BOGLÁRKÁT és CSATHÓ JUDITOT a
szavazatszámláló bizottság tagjának?”
A Választmány 9 igen – 0 nem – 0 tartózkodás szavazat mellett elfogadta ILLÉS ROLANDOT,
BALATON BOGLÁRKÁT és CSATHÓ JUDITOT a szavazatszámláló bizottság tagjának.
Ezt követően sor kerül a megbízott tagokról szóló írásbeli szavazásra. A szavazatszámláló bizottság
megállapította, hogy a Választmány:
- ALI ILHANT 9 igen – 0 nem – 0 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta megbízott tagnak.
- KONDOR KRISZTINÁT 9 igen – 0 nem – 0 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta
megbízott tagnak.

Kari Felelősök helyzete
-

KŐVÁRI ZSOMBOR tájékoztatja a Választmányt, hogy a betöltetlen DJB felelősi pozícióra
GYÖRGY ZSÓFIA DJB Referens ajánlása alapján KONDOR KRISZTINÁT kéri fel.
Kifejti továbbá, hogy PRINCZ ORSOLYA az ülés előtt jelezte felé, hogy lemondana a
Kommunikációs felelősi tisztségéről. Amennyiben jelen ülésen lemond, úgy DJB Felelős mellett,
Kommunikációs Felelőst is kell az ülésen választani.
I. Kommunikációs Felelős helyzete
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Ezt követően PRINCZ ORSOLYA bejelenti, hogy azonnali hatállyal lemond a Kommunikációs
felelősi pozícióról. Úgy véli, BALATON BOGLÁRKA lelkesen végezné, jobban el tudná látni a
feladatot, mint jelenleg ő. Javasolja BALATON BOGLÁRKA jelölését az elnöknek.
KŐVÁRI ZSOMBOR megköszöni PRINCZ ORSOLYA eddigi munkáját és jelzi, hogy a
továbbiakban is számít rá, mint alelnökre. Jelzi továbbá, hogy előzetesen több választmányi tag
részvételére számított, a jelenlévőket megkérdezi, kíván-e valaki indulni kommunikációs
referensnek. Jelentkezők hiányában KŐVÁRI ZSOMBOR felkéri BALATON BOGLÁRKÁT, hogy
induljon el Kommunikációs Felelősnek. BALATON BOGLÁRKA a felkérést elfogadja.
TÓTH ÁGOSTON támogatását fejezi ki BALATON BOGLÁRKA jelölését illetően.
KŐVÁRI ZSOMBOR szerint BALATON BOGLÁRKA bebizonyította lelkességét azzal, hogy bár
korábban nem lett megszavazva pozíciókra, mégis kitartott, és lelkiismeretesen dolgozott.

II. DJB Felelős helyzete
PÁLFY GERGELY kéri meg KONDOR KRISZTINÁT, hogy pár mondatban egy ismertesse, hogy
eddig milyen pályázatokban, projektekben dolgozott.
KONDOR KRISZTINA elmondja, hogy (2016.) februárban a rendszeres szociális ösztöndíj első és
második körében volt aktív, több mint 100 pályázatot dolgozott fel. Fellebbezésnél GYÖRGY
ZSÓFIA őt kérte meg, hogy segítse SZABÓ JUDIT (BCE Ösztöndíj referens) és az ő munkáját
döntéselőkészítő munkával. Emellett heti két sávon át biztosít nyitva tartást a DJB Irodában.
Továbbá a tanulmányi átlagok meghirdetésénél segédkezett a referensnek. Jelenleg a hallgatói
kompenzációs programban ajánlotta fel segítségét, várhatóan 60-80 kérvény/fő lesz a terhelés.
Ezt követően megválaszolja a Választmány által feltett kérdéseket.
KŐVÁRI ZSOMBOR a Választmány támogatását kéri BALATON BOGLÁRKA, illetve KONDOR
KRISZTINA felelősi megválasztásához, továbbá megkérdezi, hogy vannak-e még további kérdések a
jelöltekhez.
PÁLFY GERGELY intéz kérdést BALATON BOGLÁRKÁHOZ arra vonatkozóan, hogy mit csinált
eddig a Kommunikációs munkacsoportban.
BALATON BOGLÁRKA sorolja eddigi munkáit. A HÖK-ben mindenben segített, amiben tudott, az
Oktatási és Kommunikációs munkacsoportok munkájában működött közre, legutóbb például a
tantárgyi adatlapokat ellenőrizte. Kommunikáció terén a Köz-Gazdaság folyóiratot érintő
munkálatokban dolgozik együtt KŐVÁRI ZSOMBORRAL és TRAUTMANN LÁSZLÓVAL,
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közösen népszerűsítik a kiadványt. Emellett a K-Karos Facebook csoportokat ellenőrzi, ehhez
megkapta a szükséges hozzáféréseket.
CSATHÓ JUDIT kérdezi, hogy a honlapot lehet-e aktualizálni.
KŐVÁRI ZSOMBOR válaszol a kérdésre. A honlapot lehet aktualizálni. Amennyiben BALATON
BOGLÁRKÁT megválasztja a Választmány, felveszi a kapcsolatot az IT részleggel, hogy
BALATON BOGLÁRKA minden hozzáférést megkapjon a honlaphoz és a Facebook oldalhoz, így
az ahhoz kapcsolódó feladatokat is végezhesse.

III. Felelősök választása
A választásához Szavazatszámláló Bizottság tagjainak KŐVÁRI ZSOMBOR, CSATHÓ JUDITOT,
ALI ILHANT, és ILLÉS ROLANDOT kéri fel. A jelöltek a felkérést elfogadták. Ezt követően
KŐVÁRI ZSOMBOR nyílt szavazásra teszi fel az alábbi kérdést: „A Választmány elfogadja-e a
szavazatszámláló bizottság tagjait?” A Választmány 9 igen – 0 nem – 0 tartózkodás szavazat mellett
elfogadta a szavazatszámláló bizottság tagjait.
Ezt követően sor kerül a Kommunikációs és DJB Felelősről szóló írásbeli szavazásra. A
szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a Választmány:
- BALATON BOGLÁRKÁT 9 igen – 0 nem – 0 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta
Kommunikációs Felelősnek.
- KONDOR KRISZTINÁT 9 igen – 0 nem – 0 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta DJB
FELELŐSNEK.

Előző időszak beszámolója
-

KŐVÁRI ZSOMBOR ismerteti, hogy a legutóbbi Kari Tanácson elfogadták az operatív tanterveket.
Tájékoztatja a Választmányt, hogy az elmúlt időszakban a Magyar Nemzeti Bankkal a KöTK HÖK
Elnöksége tárgyalásokat folytatott, egy együttműködés kialakítása érdekében. Ennek keretében kettő
projekt alapjairól egyeztek meg. Egyik egy több fordulós, szakmai verseny, amellyel reményei
szerint a hallgatók szakmai fejlődését támogatná. Ennek indulása az őszi félévben várható. A másik
projekt keretében nemzetközileg elismert közgazdász(ok) meghívása szerepel napirenden.
Tájékoztatja továbbá a Választmányt, hogy EHÖK szinten megtörtént a HÖK Felügyelő
Bizottságának megválasztása, továbbá Tóth Ágoston a Szenátus tagja lett, illetve beszámol a
legutóbbi szenátusi ülés részleteiről.
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A kari HÖK 2016. évre vonatkozó költségvetése elektronikus szavazással lett fogadva, a
maradványaink helyzete biztosított, azok a Karon maradnak (nem kerülnek leírásra).
Ezt követően KŐVÁRI ZSOMBOR válaszol a feltett kérdésekre.
A válaszok után KŐVÁRI ZSOMBOR kéri a Választmányt, hogy fogadja el beszámolóját. A
Választmány 9 igen – 0 nem – 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a beszámolót.

Átláthatóság
-

CSATHÓ JUDIT megbízott tag távozik az ülésről.
KŐVÁRI ZSOMBOR tájékoztatja a Választmányt, hogy az elmúlt időszakban több cikk jelent meg
mostanában arra vonatkozóan, hogy milyen adatokat adnak ki a hallgatói önkormányzatok, illetve
egyetemek, vagy éppen mit nem. Az Átlátszó blog kiadott egy 13 pontból álló javaslatot a hallgatói
önkormányzatoknak. A Választmány részletesen megvitatja az Átlátszó 13 pontjában foglaltakat.

KöTK HÖK SZMR aktualizálásának előkészítése
-

GUZMICS FANNI elhagyja a termet, ezzel 8 szavazati jogú tag van jelen.
KŐVÁRI ZSOMBOR tájékoztatja a Választmányt, hogy a KöTK HÖK SZMR-t az Alapszabály
módosítása után lesz célszerű módosítanunk. Ettől függetlenül várják az összes ötletet, javaslatot a
szabályzattal kapcsolatosan. Megjegyzi továbbá, hogy az Alapszabályt az egyetemi szabályzatokkal
is összhangba kell hozni egyes helyeken.
PÁLFY GERGELY egyetértését fejezi ki és tájékoztatja a Választmányt, hogy EHÖK-ben ugyanez
felvetődött. Marica felajánlotta segítségét, hogy egy beszélgetés keretében bemutatja az
iktatórendszert.
Ezt követően a Választmány részletesen megvitatja az aktualizálással kapcsolatos feladatokat.

Aktuális Projektek
-

KŐVÁRI ZSOMBOR tájékoztatja a Választmányt az aktuális projektekről és megválaszolja a feltett
kérdéseket.

Egyebek
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-

KŐVÁRI ZSOMBOR tájékoztatja a Választmányt, hogy a Dékáni Hivatal kérése alapján a Kari
Közéleti Bizottság (továbbá: KB.) tagjait egy szavazással meg kell erősíteni. Ismerteti, hogy eddig
PRINCZ ORSOLYA és TÓTH GÁBOR töltötték be ezeket a posztokat, szeretné, ha továbbra is ők
maradnának. A Választmány támogatását kéri KB. tagokhoz.
KŐVÁRI ZSOMBOR újabb szavazatszámláló bizottságot javasol az új szavazáshoz: ILLÉS
ROLAND, CSATHÓ JUDIT és KONDOR KRISZTINA. A Választmány 9 igen – 0 nem – 0
tartózkodás arányban egyhangúlag elfogadja a szavazatszámláló bizottságot.
Ezt követően sor kerül a KB. HÖK-ös tagjairól szóló írásbeli szavazásra. A szavazatszámláló
bizottság megállapította, hogy a Választmány:
- PRINCZ ORSOLYÁT 8 igen – 0 nem – 1 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta KB. tagnak.
- TÓTH GÁBORT 8 igen – 0 nem – 1 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta KB. tagnak.
Senkinek nincs közölni valója, így Kővári Zsombor berekeszti az ülést.
K.m.f.

____________________
Kővári Zsombor
ülésvezető

P.H.

____________________
résztvevő

____________________
résztvevő

Budapest, 2016. március 29.

8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

____________________
Tóth Gábor
jegyzőkönyvvezető

