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Jegyzőkönyv
Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata
TK HÖK
2016. február 12-i üléséről
Az ülés formája:
Az ülés ideje:
Az ülés helye:

Rendes
NYÍLT
2016. február 12. (péntek) 15:30
1093 Budapest Fővám tér 8. E 17. Iroda ()

Ülésvezető:
Jegyzőkönyvvezető:
Az ülés résztvevői
szavazati joggal

tanácskozási joggal

Salamon Kitti
Szentpáli-Tóth Ádám
Tóth Ádám
Szerdahelyi Zalán
Kovács Ádám Imre
Glocker Gábor
Gelencsér Ferenc
Simon Bálint
Machos Panna
Csernák János
Havlik Márton
Kaizinger Tamás
Töhötöm
Pincz Bianka Blanka
Taksonyi Boglárka
Kaprielian Patrik Souren
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Péter István
Meskó Dániel
Praymayer Mercédesz
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Dobszay Dávid
Koltai Borbála
Deák Dóra
Gieszer Zsombor
Szabó Mónika
meghívottként

Összes mandátum
Határozatképesség

tag

Felügyelő Bizottság
Kővári Zsombor
Pálfy Gergely
Janosik Tamara

(TTK HÖK)

(KöTK HÖK)
(KöTK HÖK)
(GTK HÖK)

23

Ebből jelen
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Napirend előtt
-

Taksonyi Boglárka napirend módosítást javasol, miszerint a Politikatudományi Intézet delegáltjáról
való szavazás is legyen megejtve. Ezt a választmány 9 igennel, egyhangúlag elfogadja.

Köszöntő, napirend elfogadása
-

Taksonyi Boglárka köszöntővel kezdi a Választmányi Ülést.
9 igennel elfogadja a Választmány Praymayer Mercédeszt jegyzőkönyvvezetőnek, akit Taksonyi
Boglárka jelölt.
Az ülésen 9 választmányi tag van jelen, így a választmány szavazatképes. A napirendi pontokat a
választmány egyhangúlag elfogadta 9 igennel.

Előző időszak értékelése
-

Taksonyi Boglárka összefoglalta, hogy a T-kar minden HÖK által rendezett eseményen részt vett és
képviselte a kart január hónapban. A G-kari szóbeliken is részt vettünk. Elmondta, hogy a T-kar
nagyon aktív része a HÖK.
Február 11-i rendkívüli HÖK gyűlésre reflektálás:ta
Taksonyi Boglárka rövid összefoglalja az SG-vel kapcsolatban kirobbant botrányt és azt, hogy a
HÖK hogyan reagáljon erre az ügyre.
Az EHÖK elnök által a HÖK tagjainak szervezett fórumon éles vita bontakozott ki a jelenlévők és az
EHÖK elnök között azzal kapcsolatban, hogy reagáljon e erre a botrányra a HÖK vagy sem,
vizsgálja e az ügyet vagy sem.
A HÖOK etikai Carta-jában foglaltakkal ütközik az, amit az SG tett.
Havlik Márton véleményt nyilvánított a carta kapcsán, nem ért egyet az akkreditációs eljárással.
Gelencsér Ferenc elmondta, beszélt SG-sekkel, ők nem így fogják fel ezt az egészet, mert szerintük a
„negatív reklám is reklám”.
Az SG elismeri, hogy hibázott, nem tudta garantálni a tanáraik munkáját, ezért módosítanak a
szabályzatukon, ezt később benyújtják a HÖK felé.
Taksonyi Boglárka elmondta, felelősséggel vagyunk a diákszervezetek felé, ezért tenni kell valamit.
Pincz Bianka véleménye szerint ne 2-3 hétre az eseményre reagáljunk a történtekre. Szavazzanak a
karok és az alapján legyen eljárás vagy sem, ha nem szabály, csak irányelv az akkreditációs vizsgálat
elindítása.
Taksonyi Boglárka elmondta a T kar érdekeit képviseli, a t kar a csapata. Azért most kezdtek az
üggyel foglalkozni, mert az egyetem által elindított hivatalos eljárás után léphet csak a HÖK.
Glocker Gábor jogilag nézte az esetet, alá lett írva a Carta, ajánlott hozzá tartani magunkat, felelősek
vagyunk a hallgatókért, de az SG lépett az ügy érdekében, mivel nincs erre konkrét leírás, így
joghézag van.

3

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

Kaizinger Tamás Töhötöm szerint az erélyesebb fellépéssel csak az agresszív kontrollgyakorlást
látják a diákszervezetek.
Taksonyi Boglárka elmondta, a Corvinusos diákszervezetként a HÖK felelősséggel van az
akkreditált diákszervezetekért. Az SG felkereste az eset után az egyetemi vezetést, ők pedig azt
mondták, hogy a sajtómegjelenések kapcsán a HÖK-öt fogják kérdezni.
Glocker Gábor egyetért Boglárkával abban, hogy a HÖK felelős az egyetem diákjaiért.
Taksonyi Boglárka elmondta, az akkreditációs eljárás arra van, hogy az új szabályok át legyenek
nézve, ez egy belsős dolog.
Simon Bálint alapvetően Boglárkával ért egyet, de szerinte erről higgadtan kéne beszélni. BCEs
hallgatóként rosszul érezte magát az ügy miatt, a probléma kommunikációját fontosnak tartja, de
ezzel probléma van jelenleg. A diákszervezetekkel tudatosítani kéne, hogy ilyen manapság nem
történhet meg, szolidárisnak kéne lenni ebben a kérdésben.
Havlik Márton szerint az SG elnöke elmondta, hogy megoldották az esetet és szabályt módosítottak,
a rektor álláspontja szerint 1 ember hibája miatt nem lehet az egész SGt büntetni. Csak veszíteni tud
a HÖK ezzel az üggyel kapcsolatban, és az etikai nyilatkozatot el kell kérni az SG-től. Az oktatási
rektor helyettes a sajtómegjelenéseket a HÖK-nek akarja irányítani, ez részükről hiba. A
diákszervezeti gyűlésen az EHÖK elnök címszavakban beszélt, nem mondott konkrét részletet, a
diákszervezeti vezetők nem szóltak ehhez hozzá. Hivatalos eljárás után fontolja meg az EHÖK
elnök, hogy mit tehet a HÖK.
Pincz Bianka szerint az EHÖK elnök kommunikációja nem jó, autokrata tekintélyelvű személynek
mondják.
Machos Panna szerint az eljárás hosszú távon elronthatja a diákszervezetekkel a viszonyt.
Simon Bálint szerint ingatag talajon áll a HÖK az új elnök megválasztása óta.
Kaizinger Tamás Töhötöm szerint az EHÖK be akarja magát biztosítani, a HÖK többi tagjának
viszont az eljárással van a gondja.
Taksonyi Boglárka egyetért azzal, hogy ne legyen akkreditációs eljárás, írják alá az etikai
nyilatkozatot, de legyünk bebiztosítva, hogy a jövőben ilyen ne történjen.
Simon Bálint és Meskó Dániel elment az ülésről 16:29-kor, de a választmány továbbra is
határozatképes. 9 szavazati jogú tag van jelen.
Havlik Márton szerint a diákszervezeti vezetők nincsenek megfelelően tájékoztatva és az EHÖK
elnök és a diákszervezeti vezetők között nem túl jó a viszony. Informálisan kell meggyőzni az
elnököt, hogy máshogy kéne kommunikálnia a dolgokat.
Megoldási javaslatok a T-kari HÖK részéről az EHÖK elnöknek:
- A kommunikációja kétoldalú legyen, hallgassa meg a többiek véleményét is
- Autokratikus megjelenésen való változtatás
- Legyen több ülés, ahol a többiek véleményét is meghallgatja
- Akkreditációs eljárás helyett az SG írja alá az etikai nyilatkozatot, nyújtsa be az új szabályzatait,
ezek a dokumentumok jelentsenek garanciát arra, hogy a jövőben nem lesz ilyen
Választmány egyhangúlag, 9 igennel támogatja a fent megfogalmazott pontokat.
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A Kar neve
-

Megváltozott a karnak a neve, az új név: Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar
A kérdés, hogy mi legyen a rövidítése az új névnek? A hivatalos helyeken (pl. Felvi) TK marad a kar
rövidítése.
A két rövidítési lehetőség TNK HÖK vagy TTK HÖK.
SZMR módosítása szükséges az új név miatt, plusz alapszabály módosítások is voltak időközben.
Ennek átszerkesztése meg lesz hirdetve a választmányi tagok között.
Szentpáli-Tóth Ádám megérkezett a választmányi ülésre 15:45-kor, így 10 szavazati jogú tag van
jelen.
Boglárka szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint ugyan az maradjon a kar rövidítése, mint előtte
vagy szavazzunk meg egy újat? A két lehetőség tehát TK HÖK vagy TTK HÖK.
TK HÖK: 7 igen, 2 tartózkodás, 1 nem
TTK HÖK: 1 igen, 2 tartózkodás, 7 nem
A szavazás eredménye, hogy a T-kari HÖK rövidítése TK HÖK lesz a továbbiakban.

Szakfejlesztési Bizottság
-

Taksonyi Boglárka elondta, hogy az ombudsmannál fellebbezett egy szociológus hallgató, mert nem
hivatalos keretek között került be a szakfejlesztési bizottságba. A jövőben a TK HÖK bonyolítja a
szakfejlesztési bizottságba való jelentkezést.

Székesfehérvári Campus hallgatói érdekképviselete
-

Havlik Márton szerint kvótát kéne állítani, hogy hány ember vegyen részt Székesfehérvárról a HÖKben, aki őket képviseli.
Kaizenger Tamás Töhötöm szerint a mostani T-kari HÖK ellátja az ő képviseletüket is.
Pincz Bianka szerint a T-kari elnökkel tartsa a kapcsolatot a székesfehérvári megválasztott tag, hogy
ne kelljen neki feljönni, legyen nekik külön HÖK választás helyben, bővítsük 1 fővel a t-kar
választmányát. A +1 fő a székesfehérvári campusról lesz vagy álljon fel ott is egy x fős HÖK, aki az
elnökkel tartja a kapcsolatot.
Taksonyi Boglárka javaslata, hogy a TK HÖK Választási szabályára vonatkozó SZMR
paragrafusban legyen garantálva Székesfehérvári Campusos választmányi tag bekerülése az első
forduló/ kör alapján, vagyis úgy,mint ahogy a szakoknak.

Rektorválasztás
-

Taksonyi Boglárka elmondta, hogy valószínűleg csak Lánczi András indult a posztért.
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Kari Tanács témái
-

Elfogadásra került a tavaszi szünet, viszont így 1 héttel korábban kezdődik majd az őszi és a tavaszi
félév is.

Wifi
-

Tanárok irodájában is fel kell mérni, mert ott sincs wi-fi jel.
A projektre pénz van, engedély viszont nincs.
IT-s cégeket meg lehetne keresni ez ügyben, szerződést kötni velük, pl nyelvi kurzust kapnának
cserébe a switch-ekért, Bálint Györgynél kell érdeklődni ez után.
Kaizinger Tamás Töhötöm elment a választmányi ülésről 17:32-kor.
Rektorválasztás kapcsán ezt az igényt jelezhetjük feléjük.

Összerázó
-

Az elnöki pályázatban foglaltak és a felmerülő témák megbeszélése lenne napirenden.
Az összerázó elmarad, workshop lesz helyette.

Egyebek
-

PTI delegált választás:
A delegált választás később lesz kiírva és megtartva. A posztért induló két tag Szentpáli-Tóth Ádám
és Gelencsér Ferenc.
Gazdasági informatika kart szeretnének létrehozni
Pincz Bianka megkérdezte, hogy az egyetemnek van e kapacitás egy új karra.
Taksonyi Boglárka elmondta, az intézetfejlesztési tervben benne van.
Gelencsér Ferenc szerint a tudományegyetemi fokozathoz 5 karra van szükség, valószínűleg ezért
akarják létrehozni.
Foglalkoztatottsági szabályok:
A HalVelnek van ebben szerepe, eredményeket el kellene kérni.
Az egyetem szerint kevesen töltik ki a HalVelt, 25% a kitöltöttségi arány, de ezt minden esetben ki
kell értékelni.
Karbantartós e-mail cím:
A létrehozott e-mail címet kell a karbantartók és a hallgatók felé kommunikálni, hogy tudjanak róla,
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Neptunon keresztül üzenetet küldeni a lehetőségről.
Előadás sorozat:
Gelencsér Ferenc szeretne egy drog prevenciós előadás sorozatot szervezni a hallgatók számára
április körül.

____________________

____________________
P.H.

ülésvezető

jegyzőkönyvvezető

____________________
résztvevő

____________________
résztvevő

Budapest, 2016. február 08.
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