Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Képviselet ülésének jegyzőkönyve

HK ülés helye, időpontja: Budapest, Városliget – 2020.06.02. 17,00 óra
Jelenlévő képviselők:
Elnök: Kovács Lívia
Tagok: Horváth József, Laár Balázs, Pallang Gabriella, Ujvári Gábor, Várszegi József, Zeke Anna
Napirend:
1. A HK működése (HÖK alapszabályzat szerint)
2. A Főiskolai Bizottságokba kiválasztani a delegált embereket
3. Bemutatni a HK elnök programot - egyelőre csak felvezetés szinten, a következő megbeszélés témája lesz a részletes
átbeszélése – Mindenki számára biztosított az idő ötleteken gondolkozni a programmal kapcsolatban
4. Egyéb kérdések
5. Kérelem – Laár Balázs: „Alakuljon egy csoport, akik az új HK választási rend irányelveit kidolgozzák. Azt gondolom,
ez egy hosszasabb folyamat lesz, érdemes elkezdeni. Irányelvek kidolgozása, HK általi elfogadása, jogi kérdések,
lehetőségek tisztázása, az új választási rend megfogalmazása, elfogadása.”
6. Kérem – Laár Balázs: A HK támogassa az estis órarenddel kapcsolatban tett javaslatot – 1. sz. melléklet
1. HÖK alapszabályzat
Kovács Lívia elnök ismerteti, hogy a HÖK Alapszabály a Főiskola Szabályzatának része, azaz belső jogszabály - a HÖK
Alapszabály ismerete valamennyi HK tag kötelezettsége. Az ülés alkalmával az Alapszabályzat aktuális részeinek
ismertetése megtörtént:
-5.9, 5.10, 5.13, 5.14
2. A Főiskolai Bizottságokba kiválasztani a delegált embereket
A testület abszolút többséggel nyílt szavazással döntött a főiskolai testületekbe delegálandó személyekről:
 HK alelnöke
Jelölés – Kovács Lívia Zeke Anna személyében javaslatot tett a HK alelnök személyére.
A testület egybehangzó szavazattal elfogadta.
 Szenátus
Tag: Kovács Lívia, Testületi jelölés – Laár Balázs, Várszegi József, Zeke Anna, Póttag: Horváth József, Pallang
Gabriella, Ujvári Gábor
A testület egybehangzó szavazattal elfogadta.
 Minőségirányítási Bizottság
Testületi jelölés – Tag: Pallang Gabriella Póttag: Ujvári Gábor
A testület egybehangzó szavazattal elfogadta.
 Főiskolai Tanács
Tag: Kovács Lívia, Testületi jelölés – Póttag: Zeke Anna
A testület egybehangzó szavazattal elfogadta.
 Hallgatói Ügyek Bizottsága
Testületi jelülés – Tag: Kovács Lívia, Póttag: Zeke Anna
A testület egybehangzó szavazattal elfogadta.
 Hallgatói Fegyelmi Bizottság
Testületi jelölés – Tag: Laár Balázs, Póttag: Várszegi József, Ujvári Gábor
A testület egybehangzó szavazattal elfogadta.
 Hallgatói Jogorvoslati Bizottság
Testületi jelölés – Tag: Horváth József, Pallang Gabriella, Póttag: Várszegi József, Ujvári Gábor
A testület egybehangzó szavazattal elfogadta.
 Főiskolai Tudományos Diákköri Tanács
Testületi jelölés – Tag: Zeke Anna, Póttag: Ujvári Gábor
A testület egybehangzó szavazattal elfogadta.
3. HK elnök program bemutatása
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 A HK működésének, tevékenységének és a Képviselet Tagjainak megismertetése a Hallgatókkal: Talán nem
mindenki ismeri, hogy a HK tevékenysége milyen sokrétű és mennyire hatással van a Hallgatók mindennapi életére,
beleértve a tanulmányokat és a közösségi életet is. Fontosnak tartom, hogy mindenki megismerje ezeket az
információkat, továbbá a HK tagokat – így közösen tudnánk a Fősulin töltött időnket minőségibbé tenni. Ötlet:
Bemutatkozó video készítése, hogy a HK tagokat és a HK tevékenységét megismerjék. HÖK Közgyűlésen (szeptember)
bemutatkozni.
 Felmérési rendszer kialakítása: Az összes évfolyam és tagozat bevonásával egy folyamatosan működő
kommunikációs rendszer kialakítását tartom ideálisnak ahhoz, hogy megismerjük a hallgatói elképzeléseket/igényeket
és ez alapján az érdekképviseleti tevékenységét felelősségteljesen elláthassuk. Ötlet: A kérdőív elkészítéséhez bevonni
a nem megválasztott HK tagságra jelentkezőket, a mentor csoportot, a főiskola vezetősége által felajánlott segítséget
igénybe venni. A kérdőívek minden félév elején kimennének, mellette pedig egy fórumot (pl.: honlap) fenntartani,
ahová folyamatosan érkezhetnek a hallgatói megkeresések.
 Érdekképviselet: A Főiskola vezetőivel szeretnék egy hatékony kommunikációs stratégiát kidolgozni, annak
érdekében, hogy értsük egymást, megértsük egymást és közösen megoldásokat találjunk, újításokat hozzunk létre,
lehetőségeket bővítsünk, stb. – ezt természetesen úgy hogy a felvetett témák időben egyeztetésre kerüljenek.
 Visszajelzés: Nagyobb figyelmet szeretnék fordítani arra, hogy a Hallgatók tájékozottak legyenek, kapjanak
visszajelzéseket az ügyekkel kapcsolatban.
 Közösségi programok szervezése: Ez a Hallgatók aktív részvételével történne elképzelésem szerint, mind az
ötletelés, mind a megvalósítás szempontjából. Amennyire megismertelek Benneteket, azt látom hogy nagyon sok
kreatív, tehetséges ember van közöttünk – mindenki javát szolgálná, ha meg tudnátok nyilvánulni az „érezzük
magunkat jól” zónában is. Ötlet: Dána fejlesztése – pl.: szemétszedés-, véradás szervezése
 Külsősökkel kapcsolat kialakítás: Ez alatt arra gondolok, hogy a Fősulin kívüli világ felé is jó lenne nyitni,
megismertetni magunkat és bevonni őket a mi világunkba valamilyen szinten. Egy példa: a felvételi kapcsán meg
lehetne keresni érettségiző fiatalokat és az érdeklődésüket meg lehetne kicsit birizgálni – így nem „csak” várnánk, hogy
a Főiskolára találjanak…
4. Egyéb kérdések
Gólya tábor: A rendkívüli helyzetre való tekintettel a főiskola vezetése által hozott döntés alapján lesz megtartva vagy
marad el. A szervezést és a táborral kapcsolatos ötleteléseket elkezdjük. Pallang Gabriella lett a gólya tábor
főszervezője.
Szelektív hulladékgyűjtés: Druhalóczki Éva megkeresése érkezett az elmúlt 2 évben kialakított szelektív hulladékgyűjtés
rendszer folytatásával kapcsolatban. A HK támogatja a környezettudatos szemléletet, augusztusban visszatérünk a
részletek egyeztetésére.
5. Kérelem – Laár Balázs: „Alakuljon egy csoport, akik az új HK választási rend irányelveit kidolgozzák. Azt
gondolom, ez egy hosszasabb folyamat lesz, érdemes elkezdeni. Irányelvek kidolgozása, HK általi elfogadása,
jogi kérdések, lehetőségek tisztázása, az új választási rend megfogalmazása, elfogadása.”
A HK saját alakulása kapcsán tapasztalta a jelenlegi választási rendszer problémáit és szeretne egy új javaslatot
kidolgozni rá. Kovács Lívia kérte a feladattok prioritására hivatkozva, hogy később október-november körül
foglalkozzon a testület a választási renddel, illetve a feladat súlya miatt nem javasolta a külön bizottság létrehozását a
teljes HK testület bevonásával szeretné a választási rend módosításával kapcsolatos javaslatot létrehozni. A főiskola
vezetésével egyeztetni kell, hogy mennyi idő kell a javaslat átfutásához.
6. Kérem – Laár Balázs: A HK támogassa az estis órarenddel kapcsolatban tett javaslatot – 1. sz. melléklet
Kovács Lívia emlékeztette a HK testületet, hogy a főiskola vezetőivel történt közös video konferencia alkalmával
elhangzott, hogy az oktatási rend módosítása már szóba került és van egy folyamata ami a következő: A Szenátusi
ülésen döntés születik, hogy az oktatási rendet változtatni szeretnék-e vagy sem. Ha igen, akkor a HK bevonásával fog
a módosítás történni. Ennek alapján Kovács Lívia javasolta, hogy előbb a HK testület várja meg a Szenátus döntését és
a döntés ismeretében térjenek vissza a kérelemre. Laár Balázs kérte, hogy a főiskola vezetésétől kérjen a HK
tájékoztatást, hogy a következő Szenátusi ülésnek az oktatási rend módosítása témája lesz vagy sem. Kovács Lívia
elmondta, hogy a beadott javaslattal kapcsolatos (amit 14 fő írt alá) problémával mindenképp szeretne a HK
foglalkozni, továbbá kérte, hogy legyenek nyitottak arra is, ha más megoldás születne esetleg.
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Kelt: Budapest, 2020.06.02
Jegyzőkönyv vezető: Kovács Lívia
Jelenlévő képviselők:
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