BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
Levélcím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. földszint 17.
Honlap: www.bcehok.hu; E-mail: hok@uni-corvinus.hu
Telefon: 1/482-5194; Fax: 1/482-5456

Jegyzőkönyv
Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata
TK HÖK
2015. november 24-i üléséről
Az ülés formája:
Az ülés ideje:
Az ülés helye:

Rendkívüli
NYÍLT
2015. november 24. (kedd) 18:00
1093 Budapest Fővám tér 8. E 17. Iroda ()

Ülésvezető:
Jegyzőkönyvvezető:
Az ülés résztvevői
szavazati joggal

tanácskozási joggal

Praymayer Mercédesz
Szerdahelyi Zalán
Tóth Ádám
Szentpáli-Tóth Ádám
Simon Bálint
Salamon Kitti
Pincz Bianka Blanka
Kovács Ádám Imre
Machos Panni
Kaprielian Patrik Souren
Kaizinger Tamás
Töhötöm
Csetreki Zsófia
Taksonyi Boglárka
Péter István
Meskó Dániel
Koltai Borbála
Dobszay Dávid
Deák Dóra
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meghívottként

Összes mandátum
Határozatképesség

Kocsor Dániel
Tóth Ágoston
Illés Richárd
Pálfy Gergely
Havlik Márton
Glocker Gábor
Gelencsér Ferenc
Csernák János
Parragh Péter

alelnök

23

Ebből jelen

(Felügyelő Bizottság)
(KöTK HÖK)
(GTK HÖK)
(KöTK HÖK)
(TTK HÖK)

(Felügyelő Bizottság)
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Köszöntő, napirend elfogadása
-

Taksonyi Boglárka köszöntővel kezdi a Választmányi Ülést.
A Választmány 11 igen mellett elfogadta a napirendi pontot. A Választmány 11 igen mellett
jegyzőkönyvvezetőnek nevezte Praymayer Mercédeszt.
Illés Richárdot, Parragh Pétert, Tóth Ágoston HÖK-elnököt és Guzsmics Fannit
szavazatszámlálóknak egyhangúlag elfogadta a Választmány.

Tisztújítás 2
-

Kari tanácstagok választása:
Kaprielian Patrik Souren visszalépett a kari tanács tagságától Havlik Márton javára.
Havlik Márton jelentkezett a posztra (11 igen, 1 nem)
A választás eredményes és érvényes.
Salamon Kitti választmányi tag 18:14 perckor megérkezett, így 12 szavazati jogú tag van jelen az
ülésen.
Politikatudomány intézeti delegált választás:
Szentpáli-Tóth Ádám (7 igen, 4 nem) jóban van a kari oktatókkal, szerinte érdemben hozzá tudna
járulni a HÖK és a politikatudományi intézet közös munkájához. Pincz Bianka Blanka (5 igen, 6
nem) demonstrátor, jobban belelát ezáltal az intézet munkájába, szakfejlesztési bizottság tagja. A
szavazás érvényes, de nem eredményes.
Szentpáli-Tóth Ádám megkérdezte Pincz Biankát, hogy nem befolyásolná e a jövőbeli munkáját a
sok tisztsége. Bianka azért jelentkezik, mert nem szeretné cserben hagyni a Politikatudományi
intézetet és a pozícióit tudja vállalni. Ádám bocsánatot kért Biankától, amiért támadásnak vette a
kérdését, Bianka pedig visszalépett a jelölt posztról. Ádám szerint nem jó, ha 1 ember sok pozíciót
vállal. Bianka szerint, akkor szabályozni kéne ezt, azonban addig bármennyi tisztséget el lehet
vállalni, számára a kérdés is támadó volt.
Gelencsér Ferenc felvetette, hogy erről a kérdésről, hogy szabályozva legyen, ki hány tisztséget
tölthet be, legyen külön szavazás.
Taksonyi Boglárka elmondta, a kérdésről a szavazás a héten lesz, a HÖK irodán lehet leadni a
szavazatot egy urnába.
Kari tanács póttag szavazás:
Kaprielian Patrik Souren (12 igen, ellenszavazat nélkül) A szavazás eredményes és érvényes.
Küldöttgyűlés tagság harmadik helyének megszavazása:
Havlik Márton (4 igen, 7 nem, 1 érvénytelen) Küldöttgyűlésben a józaneszet képviselné, póttag volt
tavaszig, szeretne részt venni ezen a fórumon, mert itt dőlnek el a legfontosabb kérdések és fontos
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számára, hogy mint kari alelnök tudja képviselni a kart.
Kovács Ádám Imre (7 igen, 4 nem, 1 érvénytelen) neki a legfontosabb, amiért elindult magán a HÖK
választáson is, az az hogy a hallgatók és érdekeik képviseletében részt vehessen a lehető legtöbb
fórumon, illetve konfliktusos helyzetekben, a küldöttgyűlésbe kellenek az érveiket jól megvédeni
képes tagok.
A szavazás érvényes, de eredménytelen.
Havlik Márton visszalépett a jelöléstől, így csak Kovács Ádámról (12 igen, ellenszavazat nélkül)
szavaznak a szavazati jogú tagok.
A szavazás eredményes és érvényes volt.
18:36 perckor megérkezett Pálfy Gergely EHÖK elnök.
Küldöttgyűlés póttag választás:
Glocker Gábor (12 igen, ellenszavazat nélkül), Havlik Márton (12 igen, ellenszavazat nélkül),
Szentpáli-Tóth Ádám (9 igen, 2 nem, 1 érvénytelen) és Machos Panna (11 igen, 1 érvénytelen)
indultak a posztért.
A szavazás érvényes és eredményes.

Szakfejlesztési Bizottságok
-

Következő napirendi pont a szakfejlesztési bizottságok beszámolója
Minden T-kari szaknak volt már, csak a nemzetközi tanulmányoknak nem.
Gelencsér Ferenc felszólalt: politológiai kisokost készítettek a tagok, az a kérdés, hogy hogyan
nézzen ki.
Politológia:
Gelencsér Ferenc elmondta, Lánczi és Gallai tanár úr voltak ott, Gallai tanár úr kiosztott egy 5
oldalas nyomtatványt, amit fel kell küldeni a minisztériumnak, amit a jelenlévő tagoknak kell
kitöltenie és hallgatókra vonatkozó kérdéseket tartalmaz.
Kommunikáció:
Machos Panna elmondta, arról beszéltek, hogy mik a tagok tapasztalatai a képzéssel kapcsolatban.
Leginkább ők beszéltek és a tanárok nyitottak voltak véleményükre.
Salamon Kitti elmondta, hogy a tanárok nehezményezték, hogy nincsenek angol szakról és BA-ról
tagok az MA-hoz képest a bizottságban, kell írásban a szakok listázását és pontozását, 3 órán át
tartott az ülés, azonban ebben a félévben már nem lesz több, tanárok a diákok véleményére voltak
kíváncsiak
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Ősszerázó
-

Következő napirendi pont a T-kari összerázó:
2 napos összerázót tervez a tagság, ahol össze lehetne állítani, hogy jövőre mi legyen a HÖK
programja.
Szerdahelyi Zalán: érdemes lenne összeállítani egy hosszú távú stratégiát.

Egyebek
-

Egyebek:
Pincz Bianka egy ismerősétől hallotta, hogy a hétvégén meghalt egy egyetemi fogyatékossággal élő
hallgató, aki kommunikáció szakos volt az ismerőse szeretné, ha a HÖK szervezne egy
megemlékezést a lánynak. Kovács Ádám felvetette családdal is egyeztetni kéne. Machos Panna
szerint legyen a c épületben egy asztal fekete terítővel és a lány képével. Simon Bálint szerint
érzékenyen kell kezelni ezt a témát és kikérni a család és a barátok véleményét Glocker Gábor
támogatja Machos Panna ötletét. Gelencsér Ferenc, Glocker Gábor és Taksonyi Boglárka vállalja a
megemlékezés megszervezését.
Gelencsér Ferenc megkérdezte, hogy van még olyan személy, aki nem kapott szociális ösztöndíjat és
ennek mi lehet az oka.
Pincz Bianka elmondta, a pályázat átfutási ideje 1 hónap, várnia kell vagy Nagy Nikoletthez kell
fordulnia.

Napirend után
-

Gelencsér Ferenc felszólalt, mert szerinte egy csapat akkor működik, ha csapatjátékosok vannak
benne. Nehezményezi, hogy nem beszélnek a tagok egymással, hanem csak a másik háta mögött.
Az ülés 19:15 perckor fejeződött be.

____________________

____________________
P.H.

ülésvezető

jegyzőkönyvvezető

____________________
résztvevő

____________________
résztvevő
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Budapest, 2015. november 18.
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