EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 BUDAPEST PÁZMÁNY PÉTER SÉTÁNY 1/A TEL.:06/30 806 30 00/6878

Elnökségi ülés
2014. december 1. 16:00

Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Tisztségviselői beszámoló
3. Kommunikációs Bizottsági tag pályázat bírálása
4. HÖK reform
5. Egyebek
Módosított napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Tisztségviselői beszámoló
3. Kommunikációs Bizottsági tag pályázat bírálása
4. HÖK reform
5. HKR módosítás
6. KGY anyagainak tárgyalása
7. Egyebek
Mandátumellenőrzés: az elnökség 8 fővel határozatképes.
A módosított napirend egyhangúlag elfogadva.
1. Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni: 25-én voltunk Rékával megírni a HKR KÖB-ös részét. Aznap volt Kari
Tanács, ahol elfogadtuk 14 igen 0 nem és 1 tartózkodással azt a HKR módosítást, ami főleg a
köztársasági ösztöndíjra vonatkozott. Ez Vékony Edit előterjesztése volt. A KÖB-ös rész
pedig a mi előterjesztésünk volt, de arról levélszavazás volt.
26-án voltunk Zaránd Péterrel a dékán asszonynál. 26-án volt még EHÖK elnökségi ülésünk.
A rendezvényes szerződést most már belátható időn belül megkötik.

A beszámolókat nagyon szépen köszönöm, időben küldtétek el. Büszke vagyok rátok, mert
igazán jól sikerültek.
A nyílt nap 9.00 és 13.30 óra között lesz december 5-én, pénteken. Ma voltunk fent Takáts
Rékával Vékony Editnél. A nyílt napra mindenki TáTK-s pólóban jöjjön!
2. Tisztségviselői beszámoló
Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka: Beszámolókat megírtuk. A HHH-ba kiküldettem Dorinával, hogy
decemberben korábban vannak a pályázati leadási határidők, figyeljenek rá. A kari
ösztöndíjbizottság ügyrendjét megírtuk meg Elenivel.
Fazakas Áron: Múlt héten voltam EHSZÖB ülésen. A párhuzamos képzés kompenzációjáról
és a korrekciók elfogadásról volt szó. Nem volt hosszú, fél óra volt. Az önköltségek
összegének visszatérítéséről volt szó, hogy milyen százalékban kapják majd a pontrendszer
szerint. Ez a pontrendszer szociális és tanulmányi alapon is működik és most a legalsó
százalékokat vittük még lejjebb, 10%-kal, mert túl kicsi volt a különbség a jól tanuló és a nem
jól tanuló, és a szociálisan rászoruló és nem rászoruló között.
Kommunikációs Bizottság
Somogyi Dorina: Múlt héten, szerdán voltam Educatio-s bizottsági ülésen. Az Educatio
január 22-24. között lesz. Arról beszéltünk, hogy nagyobb lesz a standunk, 1 vagy 2 méterrel.
Marad a bordó póló. 2 pályázat érkezett be a kommunikációs tag tisztségre. Továbbítottam
nektek az önéletrajzokat és a pályázatokat is, olvassátok el!
Rendezvényszervező Bizottság
Döbrösi Zita:A rendezvény életében nem történt semmi. Én ma, 18:00 órára megyek sport
bizottsági ülésre, ahol a 2015-ös költségvetési tervet fogják ismertetni, illetve az ELTE és a
BEAC közötti szerződést fogják megújítani.
Gazdasági alelnök
Váry Dániel: Az iroda pakolásával nagyon jól haladunk, aki eddig segített annak nagyon
köszönöm. Holnap már csak a bútorokat fogjuk elpakolni. Kaptunk még egy szobát, a 6.99-et,
ahova tudunk pakolni. Most még van lehetőségünk informatikai dolgokat beszerezni.
Elnöki megbízott
Takáts Réka: Ma voltunk fent Editnél Elenivel a nyílt nappal kapcsolatban. Mondtam már
Misinek és a Luyinak, hogy kellene még 4-5 fiú péntekre, 9 órára. 9.30-kor pedig a SzHÉK
elnökök és tagok is kellene, hogy segítsenek előkészíteni a standokat. Akik jönnek, azok
jöjjenek 9.30-ra, mert 10:00 órakor már a standoknál kell lenni.
Tanulmányi és Tudományos Bizottság

Mogyorósi Pálma: A héten a bizottságban túl sok minden nem történt. Tóth Ági által
kiküldött Kari Tanács előterjesztéssel kapcsolatban levélszavaztam. Beszámolót írtam, mint
mindenki más. Péneteken megyek a nyílt napra. A mai nap írni fogok egy levelet Wessely
Annának, hogy segítsen a TársadalomI Tanulmányok kötettel kapcsolatban lektorokat keresni.
Belügyi Bizottság
Király Mihály: Nem történt semmi. SzHÉK ülés nem várható mostanában.
Külügyi Bizottság
Farnadi Enikő: Múlt héten szerdán volt a külügyi börze. Az utóbbi évek egyik legsikeresebb
börzéje volt, több mint 12 szervezet volt kint. Voltak előadások, azokat viszont kevésbé
áltogatták. A hétvégén volt ESN Hungary national platform, ahol annyi történt, hogy a
Közszolgálati és az Óbudai Egyetemet ESN taggá jelölték.
3. Kommunikációs Bizottsági tag pályázat bírálása
Mayer Anikó: 7 érvényes szavazat érkezett Novák Dánielre és 1 szavazatt Jamriskó Tamásra.
4. HÖK reform
Nanosz Eleni: A kérdőív most már mindenki számára elérhető. Megkérdeztem, hogy meg
lehet-e csinálni, hogy egyből a TáTK-s kérdőívre tudjon valaki ugrani, hogy ne kelljen az
általános részt kitöltenie. A válasz nem volt, így csak akkor tudja valaki kitölteni a TáTK-s
kérdőívet, miután kitöltötte az általános részt is. Van egy aggályom ezzel kapcsolatban,
mégpedig az, hogy mivel az EHÖK oldalá fut egyáltalán nem lehet ellenőrizni, hogy ki
töltötte ki, így nem tudom mennyire tekinthetjük bármennyire is reprezentatínak, szerintem
semennyire.
A reformmal kapcsolatban az alábbi határozatok születtek. Az ösztöndíjak bírálása esetén
karonként 50-50%-os hallgatói és közalkalmazotti tagból álló testület lesz a KÖB. Nálunk ez
3 és 4 fő lesz. A KÖB elnökét a Kari Tanács szavazza majd meg. A KHTEÖ-ről már
beszéltünk, hogy ez megszüntetésre kerül és majd az ISZTK működési keretek között lesz
felosztva. A közéleti ösztöndíjon kívűl senki nem kaphat más juttatást olyan feladatért, ami a
munkaköri leírásában megtalálható. Az elnökök ösztöndíja egységes lesz minden karon és
ennek az összege nem lehet több, mint 87 250 forint. Szóval nem összeg szerint lesz
meghatározva az elnök ösztöndíja, hanem a KSH által számolt éves felnőtt létminimum
összegéhez. Rendszeres közéleti ösztöndíjat csak tisztségviselő kaphat. Az EHÖK kabinet
tagjait egyesével fogjuk megszavazni, nem csak a referenseket, hanem már az alelnököket is.
Maximum 3 hónapig lehet valaki egyszerre az EHÖK-ben a kabinet tagja és valamelyik
részönkormányzatban tisztségviselő, utána le kell mondania. A KolHÖK az egyetlen kívétel
ez alól. Az EHÖK elnöknek maximum 2 éves mandátuma lesz, kari HÖK elnökök 36
hónapig, plusz az átadás és átvétel idejére, a tisztségviselők esetében meg 60 hónap plusz az
átadás és átvétel idejére lehetnek mandátumban. Illetve 4 évben maximalizáltuk azt, hogy
valaki meddig lehet az EHÖK elnökség tagja, tehát itt a részönkormányzati és EHÖK elnök

tisztségek korlátzása történik tulajdonképpen. Ugyanolyan tisztségben ugyanannyi közéleti jár
egy hallgatónak részönkormányzaton belül – nálunk ez eddig is így volt.
5. HKR módosítás
Nanosz Eleni: Erről az előterjesztésről a Kari Tanácson volt levélszavazás. 14 szavazatból 14
igen szavazattal átment ez a módosítás. Most szerdán lesz OHÜB ülés, ahol ezt is tárgyalni
fogjuk, így nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy megalakuljon a KÖB a karunkon.
6. KGY anyagainak tárgyalása
Nanosz Eleni: A csatolt dokumentumokat légy szíves nézzétek meg. Határidőre 4 SzHÉK
elnök küldte el a beszámolót, a szociális tanulmányoké nem. Az Alapszabály általános
részében, nem a mi kari szabályzatunkban, hanem az EHÖK alapszabályban, ha valaki nem
küld beszámolót, akkor szavazni kell róla és hogyha nem fogadják el, akkor vissza lehet hívni
a tisztségviselőt. Elvileg a Martin Erasmussal elutazik február elején, tehát ez is oka lehet
annak, hogy mostanában kevésbé foglalkozik a SzHÉK dolgaival. Én oda Gálffy Annát
szívesen jelölném a továbbiakban, szociális munkás alapszakon van, akikre nagy szükségünk
lenne, mert a HÖK-ben nincs ilyen szakos tisztségviselőnk.
7. Egyebek
Nanosz Eleni megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

