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Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Tisztségviselői beszámoló
3. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
4. Kommunikációs bizottsági tag pályázat kiírása
5. TáTK Küldöttgyűlés összehívása
6. Egyebek
Mandátumellenőrzés: az elnökség 6 fővel határozatképes.
Napirend egyhangúlag elfogadva.

1. Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni Vaya:Szeretettel köszöntök mindenkit. EHÖK elnökségi ülésen voltam, ahol a
rektori sport pályázat kiírása megtörtént. Ez most nincs együtt a kulturális pályázattal. A
kulturális esetében mindenki elnyerte az igényelt összeget. Ennek esetében nagyon szűk
határidőt szabtak a kötet anyagának megküldésére, amit nem értek, mert mondjuk a
TáTKontúr esetében sem kell előre leadni a lapszámok tartalmát. Valószínűleg emiatt
működési keretből lesz finanszírozva a tanulmánykötet, annak ellenére, hogy én nagyon
szerettem volna, ha a pályázaton keresztül ment volna. Nyilván van egy üzenete annak, hogy
a HÖK-höz kötődik-e a publikálási lehetőség vagy független, pályázaton elnyert lehetőség.
Amíg nincs kancellár az ELTE-n, addig nem lehet az új nyomdai közbeszerzést megkötni,
mivel 100 millió forint feletti lenne a szerződés. Nem tudom, mennyit fog a tavaszi csúszni.
Rendezvényes naptár fog készülni, Zita légy szíves szólj majd Petinek erről. Rékát fogom
megkérni, hogy minden hétvégéről a résztvevők diákigazolvány számát szedje össze. Volt
bírálás, a közéleti kereten, de a többin is maradt pénz, ezt át fogjuk vinni a jövő

évremaradványként. Ma volt rendkívüli Szenátus, ahol az Egyszeri étkezési támogatás 2014.
adóévre szerződésmódosítást szavaztuk meg egyhangúlag. A HÖK reformokról is szeretnék
megszámolni. Szeretnénk szabályozni, hogy valaki meddig lehet kari elnök, vagy
tisztségviselő. Úgy néz ki, hogy az elnöki 3 évben, a tisztségviselői mandátumok pedig 5
évben lesznek maximalizálva. Az ösztöndíjak esetében arról van szó, hogy a KHTEÖ
megszűnjön, szétosztásra kerüljön a többi kereten. A közéleti maximalizálása csak az elnök
esetében fog megtörténni. Továbbá megszűntetnénk azt is, hogy valaki több keretről is
kaphasson ösztöndíjat egy tisztség esetén.
A következő téma a kari ösztöndíjbizottság. Törvényi szabályozás szerint minden karon létre
kellene hozni, nálunk viszont még nincs. Vékony Edittel megbeszéltük, hogy létrehozunk egy
hét fős bizottságot, aminek azelnöke hallgató, további tagjai pedig két oktató, egy nem oktató
és nem kutató közalkalmazott, illetve további három hallgató. A bírálás úgy fog működni,
hogy az előkészítő munkát továbbra is azok végzik, akik most, viszont a végső döntést a KÖB
hozza meg. Holnap lesz Kari Tanács, itt még nem lesz erről szavazás. Rékával holnap
megírjuk a HKR részt, ami erre vonatkozik, és csatolunk egy eljárásrendet. A Kari Tanács
tagok erről elektronikusan fognak szavazni, hogy minél előbb a Szenátus elé kerüljön. A
tavaszi félévre ennek a dolognak már működni kell, szeretném ha januárban lenne egy
próbahónap.
A beszámolókkal van olyan, aki nem fog elkészülni időre? Lilla megcsinálta a könyvtáros
táblázatot, amivel időben vagyunk, ezt köszönöm neki. Zita és Réka, amit ti csináltatok a
pályázatokról statisztikát, kérlek, hogy küldjétek el Dorinának is, hogy feltehesse a honlapra.

2. Tisztségviselői beszámoló
Gazdasági alelnök:Volt szerdán egy gazdasági bizottsági ülés a BTK-n, ahol sok minden
nem történt. A beszámolókat mindenki a saját honlapjára fogja feltölteni. Réka elkezdte
gyűjteni a diákigazolvány számokat, remélem ez a TáTKontúros hétvége esetében is meglesz.
Kommunikációs Bizottság: Nem volt múlt héten EHSKB, viszont a következőre Andris fog
menni helyettem, mivel én Educatio-s ülésen leszek. Készül a logónk. A beszámolónk kész
lesz időben. Érkezett a kommos címre egy levél, amit szerintem nem nekem kellett volna
megkapnom, ezt majd továbbítom. Az Educatio-ról nem sokat tudunk, még az sem derült ki
egyelőre, hogy kettő, vagy három napos lesz és mikor.

Tanulmányi és Tudományos Bizottság: Balogh tanár úr küldött nem rég egy levelet, amit a
Dékán asszonynak küldött, hogy mennyi régiós tárgyra lesz még szükség. Ebben felhasználta,

a mi kimutatásunkat, aminek örülünk. December vége felé fogjuk kiírni a honorácior státuszt.
Csináltam egy átfogó vizsgaidőszakos tájékoztatót, ez eredetileg a TáTKontúrba ment, de
kitettük a honlapra és a csoportokba is. Készülünk a vizsgaidőszakra, a jogsérelmi ügyek
valószínűleg megszaporodnak. Pénteken Rékával és Danival a tanulmánykötetbe válogattunk
TDK-kat. Láttam, hogy Juhász Gábor mit írt a tanulmányi ösztöndíjas módosításhoz. Erről
beszéltél Vékony Edittel?
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megfogalmazni. Ami fontos, hogy az Erasmusosok esetében kell majd egy változtatást
tennünk a szövegben.
Rendezvényszervező Bizottság: Múlt csütörtökön volt egy szoc SzHÉK rendezvény, lesz
majd decemberben mozizás, mint kulturális program. Peti jelezte, hogy szívesen megcsinálja
a rendezvényes naptárt, de azért bemegy majd az EHÖK-be, megkérdezni, hogy ha nincsenek
rendezvények, akkor mégis mit írjon bele? Novemberben voltunk Rembrandt kiállításon, 18
hallgató vett részt ezen. Nem egyszerre voltunk, mindenki akkor ment, amikor ideje volt.
Külügyi Bizottság: Múlt hét kedden volt mentortali, csütörtökön pedig EHKB. Előtte
válogattunk szóróanyagokat a külügyi börzére. Érkezett 4 pályázat a határon túli operatív
bizottsági tag pozícióra. Egy lányt választottunk meg, ő TáTK-s, mesteres. Szerintem jól
döntöttünk. Ezen a héten szerdán lesz külügyi börze, a TTK HÖK előtti folyosón. Mi is kint
leszünk, az ESN ELTE is. 11-től fél 6-ig lesznek előadások, délután lesz megismételve. Az
első előadást az NKMO tartja, utána egy mentor számol be az Erasmusos élményeiről. Utána
a TáTK HÖK melletti sarokban lehet majd beszélgetni a külföldiekkel. Írtam Katusnak, hogy
legyen szíves odaadni a kari tanácstermet. Ha nem, akkor valószínűleg a délelőtti előadásokat
ki kell hagyni.

Diákjóléti Bizottság:Megvolt a bírálás, felvittük a listákat. Lesz rendkívüli ESZHÖB ülés,
ahol a párhuzamos képzés kompenzációjáról fogunk határozni, illetve napirendi pont a
fellebbezések, amit nem tudom, hogy mit takar. Erre Áron fog elmenni helyettem, mert
nekem Kari Tanácson kell lennem.

3. Kari tanács anyagainak tárgyalása
8 napirendi pont lesz, sok személyzeti előterjesztéssel. Vokó Zoltán egészségpolitika
tanszékvezetői pályázat, Kaló Zoltán pedig a Közgazdaságtudományi intézet igazgatói
pozícióra pályázik. Itt szerintem egyik esetben sincs kérdés. Bíró Judit (ethnic and minority

studies), Fokasz Nikosz (szoc MA) és Heller Mária (szoc BA) esetében szakigazgatói
megbízásokról kell szavaznunk. Az ELTE habilitációs bizottságába és a TáTK habilitációs
bizottság elnöki tisztségére is Vokó Zoltán pályázik. A kari Tanulmányi Bizottság elnöki
tisztségérepedig Pál Eszter. Igazából nem is értem, hogy a HÖK miért szavaz ezekről a
kinevezésekről, de ha már megvan ez a jogkörünk, én azt gondolom, mindenkit tudok
támogatni. Van egy napirendi pont, a javaslat a tudományos teljesítmény mérésére, ahol a
csatolmány nem tölt be. A fegyelmi és etikai bizottságba ezentúl két hallgatói tagot kell
delegálnunk. Szavazzunk most róla, hogy kit küldjünk ebbe a bizottságba, erről szavazzunk.
Köszönöm, a jogsérelmi referens fog menni.
10% szakmai, 15%, tudományos, 45% közéleti és 30% sport-kultúra lett az ISZTK keret
felosztása, tehát 7% közéletiről tudományosra kerül.
Túlfutók esetében és 20 kredit alatt nem kapható meg a köztársasági ösztöndíj. Lesz
beszámoló az ELTE szociológia doktori iskola munkájáról. Tehát ezek lesznek holnap a Kari
Tanácson. Ha senkinek nincs ehhez további kérdése, akkor lépjünk tovább.

4. Kommunikációs bizottsági tag pályázat kiírása
Mivel a múltkori pályázati időszakra beérkezett pályázat nem került elfogadásra, ezért új
pályázatot kell kiírni. Ma éjféltől december 1. 16 óráig lehet pályázani a Kommunikációs
Bizottsági tag posztjára. Aki tudja támogatni a pályázat kiírását, az kérem, kézfeltartással
jelezze.

Az elnökség egyhagúan támogatta a pályázat kiírását.

5. ELTE TáTK HÖK küldöttgyűlés összehívása
Lesznek személyi kérdések a küldöttgyűlésen, a költségvetésről is lesz szavazás. A közéleti
ösztöndíjak meghatározása és az alapszabály-módosítása. Az alapszabály esetében bele
kellene tenni a TáTKontúrt, és azt, hogy hány évig lehet valaki elnök és tisztségviselő. Andris
lemondel, neki búcsúvideót kell csinálni. Ezen kívül egyebek napirendi pont lesz, azt hiszem
ennyi. A HKR módosítás tartalmazza, hogy évente meg kell határozni a közéleti
ösztöndíjakat. Ebben az esetben szerintem nem a normatíva bizonyos százalékát kellene
venni, hanem explicit módon egy összeget mondani. Ez így lesz átlátható. A -1.63 teremben
lesz a küldöttgyűlés, 18:00. Tehát ki tudja támogatni, hogy 2014. december 9-re, a -1.63
terembe, 18:00 órára hívunk össze küldöttgyűlést az alábbi napirendi pontokkal:

1. Elnöki beszámoló

2. Tiszségviselői beszámoló
3. SzHÉK elnöki beszámoló
4. Személyi kérdések
a. Diákjóléti Bizottság esélyegyenlőségi referens
b. Kommunikációs bizottsági tag
c. Ellenőrző bizottsági tag
5. Költségvetés elfogadása
6. Közéleti ösztöndíj meghatározása
7. Alapszabály módosítás
8. Egyebek
Az elnökség egyhangúan összehívta a küldöttgyűlést.

6. Egyebek
Nanosz Eleni Vaya: A küldöttgyűlésen napirend előtt fogok egy kicsit beszélni a
küldöttgyűlési tagoknak, a SzHÉK-es hozzáállásukról. Lesz nyílt nap, Educatio, tavasszal
lesznek rendezvények is, ezért szeretném, ha összeszednék magukat.

Nanosz Elenimegköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

