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A módosított napirend egyhangúlag elfogadva.

1. Az ELTE TáTK HÖK Elnökének beszámolója
Nanosz Eleni: Az ELTE TáTK HÖK elnökségi üléseket a vizsgaidőszakban kéthetente
tartottuk meg, a szorgalmi időszakban pedig hetente. Részt vettem az összes EHÖK elnökségi
ülésen. A legfontosabb az ülések kapcsán, hogy amennyiben elfogadjátok az új Alapszabályt,
közvetlen elnökválasztás lesz a közvetett helyett a TáTK-on. Az elnökségi tagokat egyesével
kell megszavazni, tehát nem elnök és csapata rendszer lesz. Sokkal több jelölésre lesz szükség
ahhoz, hogy valaki jelölté váljon, illetve várhatóan elektronikus lesz a szavazás. Az elmúlt 3
hónap EHÖK ülései arról is szóltak, hogy megpróbáljunk elkészíteni egy általános EHÖK
Alapszabályt, ahova végül több módosítási javaslat nem került be, de ezzel egy időben a
sajátunkat is hozzá kellett igazítanunk ehhez, de törekedtünk arra, hogy egy minőségi
Alapszabályt készítsünk olyan fékekkel és gátakkal, amelyek megakadályozzák azt, hogy
valaki aránytalanul sok ideig lehessen HÖK elnök vagy tisztségviselő, bár ez a TáTK-n
egyébként sem jellemző. Az egyik ilyen a tisztségviselők mandátumának időbeli korlátozása,
a másik, hogy mennyi ideje tart a mintatanterv szerinti jogviszonya. December 15-én, illetve
február 9-én volt szenátusi ülés, ahol bemutatkozott a kancellár két új emberrel, ennek
fényében az ELTE korábbi főtitkára, Rónay Zoltán státuszából kikerült és tanácsadó lett.
Jelenleg az SZMSZ írása történik. Educatio volt január 22-24 között, mindenkinek köszönöm
a részvételt. Megtörtént a 2015. évi gólyatábor főszervezői pályázat kiírása 26-án, amire egy
darab pályázat érkezett be, erről lesz beszámoló a későbbiekben. Egyelőre nincs szerződés,
amivel megvalósítható lenne a gólyatábor. Január 31-én diplomaosztó volt a karunkon, mely
zökkenőmentesen lezajlott. Február 3-án elnökségi napot tartottunk, ahol megbeszéltük a a
következő két hónap menetét és az Alapszabályt érintő döntések nagy részét is ekkor hoztuk
meg. Február 12-én EHÖK Küldöttgyűlés volt, ahol 4 tartózkodás mellett elfogadtuk az
általános EHÖK Alapszabályát. Szerintem jól sikerült az Alapszabály, de lehetett volna jobb
is. Nem minden karon volt érdekelt a tisztségviselők mandátumának időbeli korlátozását
érintő szigorítások. A miénk, ettől függetlenül, kari szinten ezeket tartalmazni fogja. 16-án

részt vettem egy választási körzetek megbeszélésen az EHÖK irodájában, ahol a jelenlegi
körzeteket kellett kategorizálni, hogy a választás kezdetekor mindenki automatikusan a
Neptunból generált e-mail címekkel jó helyre kerüljön. 17-én volt Kari Tanács ülésünk, ahol
elfogadtuk az ütemtervet, illetve megválasztottunk egy olyan operatív bizottságot, ami a
dékánválasztó bizottság, feladatuk közé tartozik hogy meghatározzák, mettől meddig lehet
leadni dékáni pályázatot, pályázati felhívást készítenek el és végül ők is számolják meg a
szavazatokat. Ennek elnöke Rudas Tamás lett, a hallgatói tag én vagyok, illetve a
közalkalmazottaknál két státuszt különböztetnek meg, sima közalkalmazott Végső Gábor lett
és a két oktató Kovács Krisztina és Szabari Vera lett. A következő Kari Tanács ülésre el kell
készítenünk a felhívást a dékánválasztással kapcsolatban. Jelenleg hivatalos jelölt nincs. A
leltárral több probléma adódott, hiszen ezt a feladatot csak közalkalmazott végezheti el, ezért
azt javasoltam a Bencének, hogy felvennénk valakit mellé napi 4 órában működési keretről
közalkalmazottként ez picivel több pénzbe fog kerülni, de ez a hallgatók ösztöndíj keretét
nem érinti. Nem én tartottam ezt az elnökségi ülést az előbb, amelyen az új irodavezetőről
szóló szavazás volt, ezért megkérem Gábort, hogy ismertesse a szavazás eredményét.
Füleki Gábor: 8 mandátumból 6-an voltak ott és 6-an igennel szavaztak Lázin Péterre.
Mandátumellenőrzés: a Küldöttgyűlés 20 fővel határozatképes.
Az ELTE TáTK HÖK Elnökének beszámolója egyhangúlag elfogadva.

2. Az ELTE TáTK Elnökségének beszámolója
Rendezvényszervező Bizottság
Szabó Péter: Az elmúlt időszakban találkoztunk a SzHÉK-ek képviselőivel és leírtunk egy
eljárásrendet, ami tartalmazza, hogy e szerint kell a rendezvényeket a SzHÉK-eknek
lebonyolítania. Jó hír, hogy a kancellár engedélyével lesz gólyabál és felezőbál. A BPS-nek
átment a rendezvény műszaki leírása, de még szervezés alatt áll. Ennek az időpontja március
19-én lenne. A LEN terén még mindig nincs kiírás, áprilisra várható egy közbeszerzési
szerződés, amivel már megvalósítható lenne.
Rendezvényszervező Bizottság beszámolója egyhangúlag elfogadva

Belügyi Bizottság
Pintér Luyi: Három fontosabb dolog történt a belügy életében, az első, hogy átvettem Király
Mihálytól az elnökséget, a második, hogy én leszek a gólyatábor hallgatói főszervezője, a
pályázatomat mindenki el tudja olvasni. A harmadik és egyben legfontosabb dolog a SzHÉKek ügye, ahol már történt változás, ltapasztalhattátok, hogy amikor munkáról van szó, nem
ismerek viccet, mindenkitől tökéletes és precíz munkát várok el. Állok minden SzHÉK elnök
és tag rendelkezésére a továbbiakban.
Belügyi Bizottság beszámolója egyhangúlag elfogadva

Diákjóléti Bizottság
Nanosz Eleni: Réka a következőket írta: január 9-én EHSZÖB ülésen vettem részt, ahol az
EHÖK elnökség határozatában foglaltak szerint igyekeztünk összeegyeztetni a kari ösztöndíj
bizottság működését és ügyrendjét, ezt a munkát már decemberben elkezdtük, illetve a HKR
módosítást elkészítettük, a rendeszeres szociális támogatás hírdetését már január 5-én
megkezdtük, tájékoztattuk a hallgatókat a kiírásról, az igazolásrendszerről, a szükséges
dokumentumokról és a határidőkről. Tóth Rózának január végén elküldtem az igényeinket és
elkészítettük a TáTK kérvényeit, ami tesztelve lett. Fazakas Áron és Novák Dániel videót is
készített a problémamentes kitöltéshez. A rendszeres szoctám pályázása február 9-én reggel 8
órakor indult és csütörtök estig jól is működött, de pénteken tönkrement a rendszer és számos
probléma adódott. A rendszert lekapcsolták és emiatt került meghosszabbításra a pályázási
időszak egy teljes nappal, február 14-én 16:00 óráig lehetett leadni. A múlt hétvégén a
kérelmezőket és a bírálókat is rendszeresen kidobta a rendszer, ezért a hiánypótlási időszak is
meghosszabbítódott, melynek lezárási ideje február 20. 20:00 óra. Részt vettem az Education,
az Alapszabály megírásában és a HKR módosításában.
Az IK-n nagyobb problémát okozott a rendszer leállása, ezért kérésre Zaránd Péter beszélt a
kancellárral, aki elmondta, hogy elsődleges feladatának tekinti azt, hogy a Neptun rendszer a
valódi igényekhez alkalmazkodjon, mert jelenleg a kiemelt időszakokban használhatatlan.
Diákjóléti Bizottság beszámolója egyhangúlag elfogadva

Kommunikációs Bizottság
Somogyi Dorina: December 9-e óta a bizottság főként a vizsgaidőszakot, az OMHV-t és a
tavaszi félév kezdetét hirdette a különböző felületeken. Bizottsági üléseket többször tartottam.
Az új honlappal és a heti hétfői hírlevéllel is minden rendben. Folyik arról a megbeszélés,
hogy az évfolyamos facebook csoportokban a SzHÉK elnökök legyenek adminok, illetve a
szakos csoportokban az adott szakos SzHÉK elnök, ezt meg fogjuk csinálni hamarosan. Az
Educatio szervezését végeztem még januárban, illetve van egy TÓK-os papírgyűjtés felkérés,
így ezzel kapcsolatban engem kereshettek.
Kommunikációs Bizottság beszámolója egyhangúlag elfogadva
Külügyi Bizottság
Farnadi Enikő: A december és január a bizottság életében mindig pangóbb, mivel a
külföldiek is kevésbé aktívak. A december 9. óta történtek közül 3 dolgot szeretnék kiemelni.
A mentorrendszer kapcsán, januárban szoktuk beosztani a felvételizőket, kivételesen most
több mentor van, mint külföldi, de ennek ellenére tervezünk felvételit márciusban. Sipos
Dávid a jelenlegi főmentor és nagyon jól végzi munkáját. Február 4-én megtartottuk az
információs napot a karon és az orientációs napot az ÁJK-n. Császár Ivett lett az új erasmus
koordinátor, ő tartotta a prezentációt, illetve Sipos Dávid a másik felét. Mentortábor lesz
március 27-29 között, a koncepció az, hogy a karok a résztvevők alapján támogatják a tábort.
Az Alapszabálynál észre fogjátok venni, hogy a főmentor ki fog kerülni a bizottságból, illetve
a HÖK-ből. A második fontos dolog, hogy az ESN ELTE szeretne önálló független
szervezetként megalakulni és szeretnénk azt, hogy a főmentor ne lehessen az ELTE HÖK
tagja. A székhely a PPK-n van és megkaptuk a névhasználati jogot is, az Alapszabályunk is
majdnem elkészült. Tegnap volt az alakuló ülésünk, amelyen az IK elmondta, hogy nem tartja
elfogadhatónak azt, hogy a főmentor ne lehessen HÖK-ös. Konszenzusra nem jutottunk, ezért
jövőhéten megismételjük az ülést. EHKB volt január 20-án és február 11-én, illetve bizottsági
ülést tartottam január 26-án. Az erasmus pályázást március 11-ig lehet leadni a Neptunban,
12-éig pedig Császár Ivettnél. A honlapra kikerült a kiírás. Lehet pályázni még szakmai
gyakorlatra. Kedden tartottam előadást az erasmus hét keretében. Idén igényelhetnek a
hallgatók kiegésszítő támogatást is, a keret másfél millió forint, melyre 15 hely van és egy
egyszeri összeg lesz. A pontrendszere a szoctámhoz lesz hasonló, de az önköltséges hallgatók
többlet pontot kapnak annak érdekében, hogy ők is támogatásban részesülhessenek. Február
6-án a nemzetközi képzés és mobilitási osztállyal tartottunk közösen egy traininget.

Külügyi Bizottság beszámolója egyhangúlag elfogadva
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Mogyorósi Pálma: December 13-án Gödöllőn voltam egy nyílt napon, ahol előadást
tartottunk az EHÖK Tanulmányi Bizottság elnökével, hogy népszerűsítsük az ELTE-t.
December 19-én elindult a honorácior státusz pályázat, amire január 30-ig lehetett leadni
pályázatot, ketten adták le, de sajnos egyik sem felelt meg a kritériumoknak. December 22-én,
január 5-én, 19-én, 26-án és február 9-én elnökségi üléseken vettem részt. A vizsgaidőszak
elején felkerült egy összesítő a hallgatók számára, hogy mire figyeljenek. Részt vettem január
22-23-án az Education és bizottsági ülésünk volt január 29-én, ahol a következő félév
terveiről beszélgettünk. Január 27-én és február 10-én Fegyelmi és Etikai Bizottság ülésen
voltam, ahol 5 ügyet tárgyaltunk. Február 3-án elnökségi napon voltam, 4-én pedig Kari
Tanulmányi Bizottság ülésen vettem részt, ahol szóba került, hogy a jelenleg a karon működő
egy vizsgaszámot megemeljük. Amióta elnök vagyok többször kaptam erről panaszt, hogy
kevés az egy alkalom. Február 16-án Tánczos Évával, Lőrinczi Rékával, Suriny Anitával és
Smid Lillával konzultáltam, megbeszéltük, hogy hogyan fog kinézni a szakmai ösztöndíj. Az
előző félévekkel ellentétben a szakmai és tudományos keretet külön fogjuk kezelni. Szakmai
pályázatra a szakmai gyakorlattal lehetne pályázni, a tudományosra pedig bármilyen
tudományos tevékenységgel. Fontos hogy mindegyik pályázatnál visszautalnánk a felmerülő
költséget. Február 17-én Kari Tanácson voltam. A társadalmi tanulmányok kötet remélhetőleg
a félév végére meg tud jelenni. Az OMHV időszak lezajlott, a következőre szeretnénk kari
különös kérdéseket, melyhez kérném a segítségeteket. A Skool kapcsán volt egy terv, hogy
mindent ide mentünk át, de ez nem sikerült, azonban közben kialakult egy új oldal, a
dev.skool.hu, melyre nem egy felhasználóval lehet bejelentkezni, hanem mindenki külön
regisztrációval tudja elérni az ELTE összes feltöltött anyagát.
Nanosz Eleni: Az OMHV kapcsán még annyit szeretnék elmondani, hogy a kitöltött
kérdőivek kapcsán lehetőség lesz arra, hogy a legjobb oktatót kitüntessék szenátusi díjjal, így
lenne év oktatója. Az előzetes tervek alapján a TáTK lesz az a kar, amely segíteni fog az
OMHV kérdéseivel kapcsolatos munkában. Zaránd Péternek volt egy megbeszélése
dékánasszonnyal és Barna Ildikóval, akik arról beszéltek, hogy csak azok számára lesz majd
elérhető a szöveges kitöltöttértékelés, akik kitöltötték az OMHV-t. A másik, hogy kettő
kérdőív kellene hogy legyen, az egyik a vizsga vagy tárgy végén kapott jegy előtt, a másik

pedig utána, hogy ne befolyásolja a kitöltést az, hogy milyen jegyet kapott a hallgató. Fontos
lenne továbbá, hogy angol nyelven is elérhető legyen.
Tanulmányi és Tudományos Bizottság beszámolója egyhangúlag elfogadva
Gazdasági alelnök
Váry Dániel: A forrásallokációnak a létrejötte talán a legfontosabb most, az eddigiekkel
ellentétben a rendelkezésre álló pénzt objektív mérőszámok alapján kapnánk, ezek leginkább
a karra járó hallgatók számát jelentik. A 100 százalék úgy adódik össze, hogy 30 százalékot
úgy osztunk el, hogy mindenki egyenlő részt kap belőle, 60 százalékot a kari hallgatók
létszámának arányában, és a maradék 10 százalékot pedig a gólyák létszámának arányában.
Ezt elfogadta a Gazdasági Bizottság, illetve az EHÖK küldöttgyűlése is. Az EHÖK gazdasági
alelnöke lemondott az előző küldöttgyűlésen, így jelenleg nincs gazdasági alelnök. Ezt úgy
probálták megoldani, hogy felkértek engem a tisztség betöltésére, de jelenleg ezt még nem
tudom elvállalni, ezért erre a kérdésre áprilisban még visszatérünk. Ahogy sokan már
tudjátok, elkészült az iroda felújítása, már a kifizetésnél járunk, ami a kar felé történő
keretátadással meg fog történni. Leadtam a teljesítési igazolásokat, de a kancellári rendszer
bevezetésével minden költést zároltak, tehát minden közbeszerzési kiadáshoz külön engedély
kell. Ebből kifolyólag sokkal hosszabb folyamaton keresztül fog majd történni az irodaszer és
a papír beszerzése, ami több mint egy hónap is lehet. Lejárt a kiadványos/nyomdai
közbeszerzés, ezért jelenleg a TátKontúr sem tud megjelenni, ami az egész egyetemre
érvényes.
Gazdasági alelnök beszámoója egyhangúlag elfogadva

3. Kari Tanács tag megválasztása
Nanosz Eleni: Pálma kinevezése előtt Rita töltötte be a bizottság tisztségét és mivel Rita
munkájával én mindig is nagyon meg voltam elégedve, ezért arra kértem, hogy addig
maradjon tisztségben, ameddig tud. Nagyon sok anyagot szoktak küldeni, ezért mindenre
nagyon kell figyelni, emiatt is örültem Ritának, de nem tudja tovább vállalni, ezért az ő
helyére szeretném jelölni Takács Bencét, hogy biztosan meglegyen az összes helyünk a Kari
Tancsában.

Füleki Gábor: Takács Bencét Kari Tanács tagnak megválasztottátok 20 igen, és 1 nem
szavazattal.
4. Tisztségviselő megválasztása
a)

A Belügyi Bizottság tag megválasztása

Nanosz Eleni: Van a Belügyi Bizottság tag személyére jelölt?
Károlyi Kristóf: Szeretném jelölni Gálffy Annát.
Nanosz Eleni: Annát kérdezem, hogy van-e összeférhetetlenség és szeretné-e a
jelölést elfogadni?
Gálffy Anna: Nincs összeférhetetlenség és a jelölést elfogadom, köszönöm.
Füleki Gábor: 19 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal Belügyi Bizottság
tagnak Gálffy Annát megválasztottátok.

b)

A Választási Bizottság elnök megválasztása

Nanosz Eleni: Azért fontos, hogy már most legyen elnöke a Választási
Bizottságnak, mert a március 9-én tartandó Szenátust követően a VB
elnökének kell kérnie a választás megkezdését. Van javaslata a
küldöttgyűlésnek?
Füleki Gábor: A küldöttgyűlés előtt érkezett egy javaslat és Mohos Katát
javasolták.
Nanosz Eleni: Katát kérdezem, hogy van-e összeférhetetlenség és szeretné-e a
jelölést elfogadni?
Mohos Kata: Összeférhetetlenségről nem tudok és szívesen vállalom a
tisztséget. Köszönöm.
Füleki Gábor: 19 igen, 0 nem és 2 érvénytelen szavazattal megválasztottátok
Mohos Katát a Választási Bizottság elnökének.

c)

A Választási Bizottság tag megválasztása

Nanosz Eleni: Ennek a tagnak a mandátuma nem holnaptól, hanem március
10-től fog életbe lépni. Van jelölés a tag tisztségére?
Menráth Marcell: Hajdinák Dávidot szeretném jelölni.
Nanosz Eleni: Dávidot kérdezem, hogy van-e összeférhetetlenség és szeretnée a jelölést elfogadni?
Hajdinák Dávid: Köszönöm, szeretném elfogadni, összeférhetetlenségről nem
tudok.
Füleki Gábor: 18 igen, 0 nem és 3 érvénytelen szavazattal Hajdinák Dávidot
megválasztottátok Választási Bizottság tagnak.

5. Alapszabály elfogadása
Nanosz Eleni: Ki fogjuk vetíteni az Alapszabályt és átnézzük a javaslatokat, ha van. Az
Alapszabályunk úgy rendelkezik, hogy Alapszabály módosítása esetén a küldöttgyűlést 10
nappal korábban össze kell hívni. Ez megtörtént, de az anyagot csak később tudtam elküldeni,
mivel az EHÖK küldöttgyűlése csak 12-én szavazott erről. Mivel a Szenátushoz is
igazodnunk kell, a mai az utolsó nap, amikor el tudjuk fogadni. Amit kiküldtünk számotokra,
abban van már módosítás. Minden kar a saját operatív bizottságával kezdte el megírni, majd
ezt követően mindenki elküldte a hallgatói ügyekért felelős rektori biztosnak, aki átnézte és
átküldte a kancellár egy új munkatársának. A jelenleg benne lévő változások olyan javaslatok,
amelyeknek szakmailag alkalmazkodnak az EHÖK-höz. Érkezett egy írásos javaslat a
TátKontúr kapcsán Sipos Alexandrától. Korábban a TátKontúr nem volt benne az
Alapszabályban, de a jövőben ezzel a TátKontúr biztosabb alapokra fog helyeződni, hiszen
senki nem dönthet majd úgy, hogy megszűnteti az újságot. A belső ügyeikbe továbbra sem
fogunk beleszólni. Az aktív jogviszony pontnál az volt a probléma, hogy nem határoz a
passzív hallgatókról. A probléma az, hogy utalni nem lehet az ilyen hallgatóknak, még akkor
sem, ha elvégezte a munkát és részt vett bizonyos szervezésben. A HÖOK most elkészített
egy választási kódexet és ezt a mondatot innen másoltuk ki. A kódex úgy fogalmaz, hogy a
választó jogával csak az aktív hallgató élhet. Érvénytelen választás esetén 7 naptári napon
belül új választásokat kell kiírni. Amit itt javasoltak, az rugalmasabbá tenné a rendszerünket.
Ugye első körben 25 százalék az érvényességi küszöb, ha ezt nem sikerül elérni, akkor újra ki
kell írni a választásokat, a javaslat az volt, hogy építsünk bele egy olyan elemet, hogy addig
tartson a választás, ameddig el nem érjük a 25 százalékot. Ez azt is eredményezhetné, hogy
akár 1 hónapig tartson a választás, ami által a be nem töltött tisztségek munkáját senki nem
tudná elvégezni, ezért mi ezt nem építettük be. A 7. pontnál eddig a saját elnökség dönthetett
arról, hogy ha egy elnök beszámolóját nem fogadja el a küldöttgyűlés, akkor mi legyen vele,
ezentúl a küldöttgyűlés azonnal tud szavazni a tisztségviselő visszahívásáról, amennyiben
nem fogadjátok el a beszámolóját, ehhez kétharmadra lesz szükség. Az alakuló
küldöttgyűléshez bekerült, hogy titkosan és abszolút többséggel választják meg az elnökség
tagjait. Az időközi választásokat bármely hallgató indíthatja.
Sebők Gyula: Sipos Alexandrának van pár tartalmi felvetése, a 105. paragrafusban a
következőket javasolja: a TátKontúr elsödleges feladata a Társadalomtudományi Kar
szellemiségének, az itt tanulmányokat folytató hallgatók szakmai érdeklődésének megfelelő
és a társadalomtudományokhoz kapcsolódó kérdések felvetése, azok vizsgálata. Ezt követően
jöhet a HÖK-ös rész.

Mandátumellenőrzés: a Küldöttgyűlés 19 fővel határozatképes.
Nanosz Eleni: Szerintem ez átvezethető kérés Szaszától, aki most az újság főszerkesztője,
javaslok minden kérést átírni, amit Szasza küldött. A legtöbb változás a tisztségekkel
kapcsolatos, a mintatanterv szerint másfélszeres időre korlátoztuk a mandátumot, illetve az 5
éves korlátot hoztuk be, ami nem vonatkozik a küldöttgyűlési tagokra. Nem csak a
küldöttgyűlési választáson kell elérni a 25 százalékot, hanem az elnöknél és az EB elnöknél
is. Az OMHV-hoz hasonlóan egymás után lesznek majd az oldalak, ahol szavazni tudnak a
hallgatók. Szeretném, ha most szavaznánk erről.
Alapszabály egyhangúlag elfogadva.
6. Egyebek
Nanosz Eleni megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

