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Mandátumellenőrzés: az Elnökség 7 fővel határozatképes.
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A módosított napirend egyhangúan elfogadva.
1. Tisztségviselői beszámoló
Gazdasági alelnök
Váry Dániel: Múlt pénteken Elenivel részt vettünk az EHÖK Gazdasági Bizottságának
ülésén, ahol a fő témát a forrás allokációs rendszer megbeszélése jelentette. Úgy gondolom,
hogy sikeres volt a megbeszélés, sikerült megegyezni és ha jól emlékszem egyhangú
határozatot hozni arról, amit az EHÖK KGY elé fogunk terjeszteni. Ebben az szerepel, hogy a
jövő évi forrást, ami rendelkezésre fog állni a 9 részönkormányzat, illetve az EHÖK számára,
azokat olyan módon fogjuk elosztani, hogy 30 százalékban a 8 kar egységesen osztja el, 60
százalékot létszám arányosan, illetve 10%-ot az elsőéves hallgatók létszáma alapján. Az
EHÖK 24 százalékot fog kapni és 6 százalékot a KolHÖK az összes pénzből. A megmaradó
összeget fogjuk elosztani az említett módon. Szerintem sikerült azt elérni, hogy ne ültessük át

azt a metódust a forrás allokációba, ami eddig volt, hogy azok kapnak sok pénzt, akik előző
évben is sokat kaptak. A KolHÖK szeretett volna nagyobb összeget kapni, mert úgy érezték,
hogy nem kaptak eleget ahhoz, hogy normális részönkormányzatként tudjanak működni.
Szeretnének irodát fenntartani és szeretnének újságot. Bizalmat szavazott nekik a GB, így 6
százalékot fognak kapni, ami hozzávetőleg 6,6 millió forint. Volt vita arról, hogy sok-e az
összeg vagy kevés, de sikerült egy előzetes bizalmat szavazni. Ha nem tudják betartani az
ígéreteket, akkor később ezt a százalékot lehet csökkenteni.
Lőrinczi Réka: Tavaly mennyit kaptak?
Váry Dániel: Körülbelül ennek a felét. Azért nehéz ezt megmondani, mert ez százalék, amit
majd akkor tudunk összegre váltani, ha meg lesz a következő évi összes forrás.
Az EHÖK-nél volt kérdés, hogy mekkora százalék legyen, ez nagyjából 24 százalék, ami az
alapműködésnél nagyjából 4-5 millióval több. Az alapműködésbe az irodai fenntartást, a
dolgozókat és még néhány dolgot, ami rájuk van bízva, valamint reprezentációs költségeket
tudnak elszámolni.
Nanosz Eleni: A 2014-es maradványát mindenki viszi tovább.
Váry Dániel: Eleni és én is annak a pártján voltunk a KolHÖK-nél, hogy kapjon egy nagyobb
autonómiát. Több pénzt, ami több autonómiával jár, ami fontos abból a szempontból, hogy

önálló karként és ne másik kar függelékeként működjenek. Az EHÖK-nél felmerült, hogy
milyen pénz felett gazdálkodjanak szabadon, itt is abba az irányba hajlottunk, hogy az
alapműködést megkapják, de ezen kívül ne legyen nagyon mozgásterük, mert fontosabb, hogy
a karok kapják a pénzt és tudják folytatni a gazdálkodásukat, ne legyenek az EHÖK
segítségére rászorulva. A közbeszerzésekkel kapcsolatban nincs előrelépés, a rendezvényes
elvileg aláírásra vár. A kiadvány aláírásra vár, de nem várható a közeli jövőben.
Belügyi Bizottság
Király Mihány: Az NT SzHÉK elnök, Horváth Barbara lemondott és a helyét
Csonka Fruzsina vette át.
Nanosz Eleni: A Barbarának ettől függetlenül megmarad a KGY mandátuma, de
értelemszerűen nem fog tudni járni küldöttgyűlésre, így határozatképességi
helyzetünk romlik.
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Szegner Péter: A Tanulmányi Osztály sikeresen leválogatta a szociológusoknak a kötelező
gyakorlatait, erről e-mail-t is kapott a Pálma. Ez az e-mail alapján Juhász Gábor elegendő
számú kurzust javasolt. Februárban lesz EHÖK TTB ülés. Barna Ildikó javasolt pár
kiegészítést a Pálma által írt vizsgaidőszak tájékoztatóhoz, ezt a Pálma kiegészíti. Takács
Bencétől kérdezi, hogy érkezett-e honorácior pályázat?
Takács Bence: Nem.

Szegner Péter: Akkor maradt a két ember. 30-án fog lejárni a pályázási időszak.
Molnár Attila Károly tanár úrral voltak problémák.
Nanosz Eleni: A tanár úr hozzáállása nem igazán hallgatóbarát.
Szegner Péter: A Skool megváltozik és az összes kar vagy szak anyaga elérhető lesz egy
oldalon, ez nem egyértelmű így. Nem egy közös jelszó lesz, hanem minden felhasználónak
egyéni regisztráció kell majd.
Külügyi Bizottság
Farnadi Enikő: Holnap lesz 5-től EHKB, ahol az Eramus hétről lesz szó, ami a február 16-i
héten lesz. Megkaptuk a külföldiek listáját Császár Ivettől, nagyon kevés külföldi lesz és
emiatt több a mentor, mint Erasmus-os hallgató. Február 10-től március 4-éig lehet pályázni,
illetve a szakmai gyakorlatra még mindig lehet jelentkezni.
Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka: Január 9-én volt EHSZÖB ülés, ahol a KÖB ügyrendekkel, HKR
módosítással, illetve a KHTEÖ megszűntetésével foglalkoztunk. Az ülés több szempontból is
meglepett, mert az IK-n kívül a többi kar még semmit nem haladt a HKR módosítással vagy
az ügyrenddel. Van, akinek az elnöké még azt sem tudta, hogy a KHTEÖ-t meg akarják
szüntetni és nekünk be kell várnunk őket a HKR módosítással, körülbelül márciusra alakulhat
meg a KÖB a mi karunkon is. Voltak néhányan, főleg a PPK, akik nem értettek egyet a
megszüntetéssel, főleg a levelezősök miatt. Jelenleg Tóth Róza csinálja a HKR általános
részének a módosítását, a többiek pedig a vizsgák végeztével elkezdik a kari különös
részeknek a módosítását. Írtam cikket a TátKontúrba a szociális támogatásról, ami
valószínűleg februárban jelenik majd meg, illetve a HHH-ban több hete kiküldjük a felhívást,
hogy lassan kezdjék el összeszedni a dokumentumokat. Eleni továbbított levelét is
megkaptam és feltöltöttem a honlapra. Szombaton kiírtam a HÖK-ös Facebook felhasználóval
a rendszeres szociális támogatást és közzé tettem a csoportokban. Ma 13:55-kor kiment az
első Neptun üzenet a szociális támogatással kapcsolatban és már kérdéseket is kaptam.
Nanosz Eleni: A szakmai ösztöndíjhoz beszélnünk kell Tánczos Évával a pontrendszerről.
Ki kell alakítani a pontrendszert hozzá. A pályázás elkezdéséig ez kelleni fog.
Kommunikációs Bizottság
Somogyi Dorina: Múlthét szerdán volt Educatio ülés, kész van a táblázat és sokan
jelentkeztek. Szerdán jön a kocsi és a belügy holnap fogja lehordani a felső irodából a
dolgokat. Minden régi újságot és egyéb régi dolgot elviszünk. Dalmától kapunk tollakat és
labdákat, illetve a három bárszéket is felcímkézve elvisszük.
Nanosz Eleni: Fontos, hogy legyen a helyszínen AK-s, szociális munkás és NT-s.

2. Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni: Füleki Gábor két hete elküldte a jegyzőkönyveket, de ezeket nem küldtem át a
Dorinának. A KÖB-ös eljárásrendet sem tudtam átnézni, de ezek az egészségi állapotomnak
köszönhetőek. Január 7-én EHÖK elnökségi ülésen voltam, az irodavezetői pályázatok
lezárultak. 31 érkezett be, amiből 26 formai hibás volt. 5 ember maradt, akik közül egy nem
jött el a megbeszélésre, egy pedig kapott már munkát. Végül egy korunkbeli lányt vettek fel.
Megtörtént a kancellár kinevezése 10-én. A HÖOK Operatív Bizottságába kommunikációs
tagot kellett delegálni és közös megegyezés alapján az EHÖK kommunikációs alelnökét
javasoltuk. Az EHÖK küldöttgyűlés eredetileg január 29-én lett volna, de a számotokra is
továbbított Alapszabály még nem megfelelő, ezért valószínűleg február közepén lesz EHÖK
küldöttgyűlés. A következő EHÖK elnökségi ülés 14-én volt. Az ombdusmani jelentést
nektek is továbbítottam, Pálmát majd megkérem, hogy különösen a végét nézze át ami a
következő évi gólyatábor szervezéssel kapcsolatos, mert lesznek változások. A jelentés
második dokumentuma az ajánlások, az egytemről a TáTK került be a leghosszabban azzal,
hogy külön pályázatot hirdetünk, külön rednezvényes csoportunk van, külön csoportvezető
képzést csinálunk és van előkészítő tábor is. Végigolvastam az összes egyetem és főiskola
ajánlásait, nagyon sok olyan szabály van, ami nem fog tetszeni vagy nehéz elképzelni, hogy
megvalósítható, de szerintem nem lenne probléma, ha áthoznánk ezeket. A Corvinuson arra is
van szabályozás, hogy a táborban a szervezők és a gólyák nem kerülhetnek intim helyzetbe
egymással. Javaslom, hogy nézzétek ezeket át.
Elküldtem számotokra a kérdőívek eredményeit. Felhívtam a figyelmüket arra, hogy a
kérdőívbe ne legyen olyan kérdés, aminek egyértelmű a válasza. Az elnökségin elmondtam,
hogy egyáltalán nem értek egyet a közvetlen elnökválasztással, de nem lehet figyelmen kívül
hagyni a kérdőív eredményeit sem. Ha az Alapszabály úgy fogalmazna, hogy minden kar
eldöntheti az elnökválasztás módját, akkor azt lehetne úgy kommunikálni, hogy az
Alapszabály most már lehetővé teszi a közvetlen elnökválasztást. Néhány kar nagyon ellenzi
a gondolatot, de az EHÖK elnöksége ebbe az irányba szeretne tovább haladni, azonban még
nincs meg a kétharmados többség és nem született végleges döntés róla. Úgy gondolom, hogy
lehet olyan elemeket beépíteni a választásba, ami minőségi szűrőként szolgálna. Tehát
valószínűsíthető, hogy közvetlen elnökválasztások lesznek idén nálunk, aki szeretne tisztséget
betölteni, annak komolyabban kell vennie a feladatát, de nem feltétlenül fog minőségi
romláshoz vezetni, ha mindenki szavaz.
3. Alapszabály, HÖK reform

Nanosz Eleni: Kérlek titeket nézzétek át a küldött anyagot. Én nagyon sok megjegyzést írtam
a dokumentumhoz, hozzáteszem, hogy az EHÖK elnökségéből a KolHÖK elnöke, a BTK
elnöke és én voltunk azok, akik írtunk megjegyzést. Biztos változás lesz, hogy az EHÖK
összes alelnökét egyesével fogjuk megszavazni és az EHÖK küldöttgyűlésének tagjait is
közvetlenül kell megszavazni. Március 9-én lesz Szenátus, ameddig a pályázati rendszer
végleges szabályozása kész kell legyen, előtte lehet gyakorlat. Ezen a téren még sok időnk
van. A részönkormányzatok részéről az a kötelezettségvállalás történt, hogy március 9-én fog
bemenni az Alapszabály a Szenátusra, annak a tanévnek a végéig minden karnak a saját
Alapszabályát hozzá kell igazítania az EHÖK Alapszabályához, tehát minden olyan
változásnak meg kell jelennie az Alapszabályban legkésőbb a júliusi Szenátusig, ami
tisztségviselőt érint. Én azt szeretném, ha márciusra egy olyan Alapszabályunk lenne, amihez
évekig nem kellene hozzányúlni. Minden változtatást a március 9-i Szenátusig kellene
megcsinálni.
A múlt szerdai elnökségin az előfeltételek közé azt javasoltam, hogy legyen tanulmányi
korlát, ami a képzési időhöz kapcsolódik. Például, ha valaki mesterképzésre jár és
harmadéves, akkor a következő évben nem lehetne már elnök, mert akkor már a dupláját járja
a tantervének, ez arra ösztönözne, hogy ne ragadjunk itt. Ellenérvként hozták fel azt, hogy
könnyen kijátszható, de végül többséggel megszavaztuk. Én a képzési idő dupláját soknak
tartom, de ez egy olyan korlát tud lenni, hogy általa elmondhatjuk, hogy elsősorban hallgatók
szeretnénk lenni nem pedig tisztségviselők. Arról még nem szavaztunk, hogy mekkora legyen
ez a korlát, ezért ha most az elnökség ezt nem támogatja, akkor megváltoztatom a
szavazatomat. Írtam főtitkár úrnak egy levelet, hogy ez a cenzus sérti-e a mindenki választó
és választható szabályát, de mivel az 5 éves korlátot is átengedte, nem gondolom, hogy ez
sem jellegű változás.
Az Alapszabályunk módosításait egy kisebb csoport fogja végezni a Bence vezetésével, erről
szólni fogok és kérek mindenkit, akinek van módosítási javaslata, hogy küldje el Bencének. A
választásról néhány szót ejtve, március 9-én a szenátusi ülésre érkezik be az összes javaslat,
amiket előtte küldöttgyűlésen és Kari Tanácson kell elfogadni. Többféleképpen is
kiszámoltam, de a legkorábbi alakuló küldöttgyűlés április 20-án lesz. Március 10-én lenne a
választási kiírás, az Alapszabály úgy rendelkezik, hogy a jelölésre való felszólítás 1 hetet vesz
igénybe, tehát a március 10-16 közötti időszak ezzel menne el. Március 17-24 között van a
jelöltállítás. 3 naptári nap szükséges a március 27-i nyilvánosságra hozás előtt. Ezt követően
kezdődik a választási időszak, ami 3-10 munkanap. Ez akkor fog így történni, ha lesz
elektronikus választás. A jelöltállítás továbbra is pecséttel ellátott papíron fog történni.
Március 30-án kezdődhet a szavazás április 13-ig. Tavaly 10 nap alatt értük el a 25
százalékot, ha ez nincs meg, akkor újra ki kell írni a szavazást. Az szavazás lezárását
követően Barna Ildikónak és a Választási Bizottságnak hitelesítenie kell ezt az adatot. Április
21-én alakuló küldöttgyűlés. Ezt a menetrendet felboríthatja az, ha nem kerül megvásárlásra a
szavazóprogram. Gábor, hogy állunk az EHÖK válaszadással?
Füleki Gábor: Írtam nekik szakmai véleményt a dokumentumról.
Nanosz Eleni: Lesz egy oktatás, amin részt kell venni és megtanulni, hogyan fog működni a
program. Ezek tekintetében szeretném, ha mindenki összeszedné magát és a szorgalmi
időszak elejére mindenki biztosan tudná, hogy április 21-e után szeretné-e folytatni a

munkáját. Azt gondolom, hogy azoknak van értelme maradni, akik április 21-e után nem csak
pár hétig vannak a TáTK-n. Az lenne a megfelelő, ha április 21-e után egy olyan csapat
maradna meg, akik hosszabb távon együtt tudnának maradni és végezni a munkát. Szeretném,
ha ezt megbeszélnénk a következő elnökségin. Educatio lesz csütörtöktől szombatig.
Füleki Gábor: Az oktatáson részt fogok venni, de a VB-nek külön szerkesztői jogai lesznek a
rendszerben, ezért én hiába megyek el, mivel csak a hallgatói oldalát tudom megtanulni.
Nanosz Eleni: Kérem érkezzenek pontosan azok, akik jönnek Educatio-ra, idén 10 kártyát
fogunk kapni, én csütörtöktől leszek ott. Pálmához és Dorinához lenne az a kérdésem, hogy ti
az Educatio ideje alatt melyik részeken tartózkodtok kint?
Somogyi Dorina: Én szombaton tudok kimenni délelőtt és Rékát kértem meg
kapcsolattartónak. Szerdán déltől fogunk kiköltözni a helyszínre.
4. Egyebek
Nanosz Eleni: A Belügyi Bizottságban lett egy kis változás, Rékával és Luyival abban
egyeztünk meg, hogy most Pintér Luyi lesz a Belügyi Bizottság elnöke lenni. Írtam Tóth
Áginak, hogy küldje el a Kari Tanácsok időpontjait, hogy tudjam Bencét delegálni a Rita
helyére, de még nem kaptam választ.
Király Mihály: 3 hét múlva Törökországba megyek fél évre az Erasmus program keretén
belül, emiatt nem tudom tovább vállalni a Belügyi Bizottság elnöki tisztségét, lemondok erről
a posztról. Szeretném megköszönni mindenkinek, akivel együtt dolgozhattam, azoknak akik
itt vannak és azoknak is akik nem tudtak eljönni. Számomra egy nagy élmény volt, hogy
veletek dolgozhattam együtt, eddigi életem legjobb munkahelye volt. További sok sikert
kívánok mindenkinek a tisztsége betöltéséhez és a tanulmányaihoz is és remélem a hamarosan
bekövetkező választást követően is mindenki legalább annyira jól fogja magát érezni a TáTK
HÖK-ben, mint ahogy én tettem 2 év 1 hónap és 12 nap alatt. Köszönöm szépen
mindenkinek!
Nanosz Eleni: A választások után az elnökségi tagokról is egyesével lesz választás. Pintér
Luyit szeretném kinevezni a Belügyi Bizottság elnökének. Úgy gondolom, hogy jól fogod
végezni a munkádat és sok sikert kívánok hozzá. A bizottsági tagról később fogunk beszélni.
Nanosz Eleni megköszöni a részvételt és lezárja az ülést.

