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Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Tisztségviselői beszámoló
3. HKR módosítás
4. Alapszabály-módosítás
5. Egyebek
Mandátumellenőrzés: az Elnökség 8 fővel határozatképes.
Módosított Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Tisztségviselői beszámoló
3. Alapszabály-módosítás
4. Egyebek
A módosított Napirend egyhangúlag elfogadva.
1. Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni: A meghívót előzetesen kiküldtem és szeretnék módosítást javasolni. Azt
szeretném kérni, hogy a HKR módosítást vegyük le a napirendről, ennek több oka is van.
Tegnap este átnéztem a kari különös részét a többi önkormányzatnak, ahol a térítésről,
juttatásról és ösztöndíjakról szóló paragrafusokat hasonlítottam össze. Amikor átpörgettem az
összes térítési szabályzatot a többi karon, akkor újra átgondoltam a módosítási javaslatunkat
és arra jutottam, hogy nem csak ehhez a részhez kellene hozzányúlnunk. Például a szociális
támogatás rendkívűli összegét szabályozzák százalékos elosztásban, hogy mennyit kell a
keretből felhasználni a rendkívülire, és legalább három ilyen sarkos pont van még, amit

máshonnan kellene átemelni, mert egyszerűen jobb, mint ahogy most nálunk van. December
9-én lesz egy küldöttgyűlésünk, amire már azt szeretném, hogy ez az anyag kész legyen.
Október 15-én volt OHÜB ülés, de mivel csak egy napirendi pont volt, levélszavaztunk róla
oktatási igazgató úr kezdeményezésére. Ezen a napon volt EHÖK Elnökségi ülés, ahol végre
rektori kulturális pályázatot írtunk ki, amire október 16. és 26. között lehet pályázni a
Neptunban. Hiánypótlás lesz október 28. és november 3. között.
Október 21-én, holnap kedden 18.30 órakor az ELTE Tanári klubban lesz egy beszélgetés a
Hallgatói Önkormányzatok negyed század tükrében címmel. Ez egy beszélgetés
kezdeményezés, ahova én is kaptam meghívást, ha szeretne valaki jönni velem elnökségi után
tudja jelezni.
Hétvégén volt a HÖOK Közgyűlés és egyben elnökválasztás. Többen is ott voltunk a TáTKról. Gulyás Tibor volt az egyetlen pályázó és két nem szavazatt mellett ő lesz januártól az
elnök, ami iszonyatosan erős aránynak számít, közel 400 mandátum van összesen.
Október 24-re beszéltünk meg bírálást.
Plakátokról annyit, hogy piaci szereplőket nem rakunk ki sehova, mert ezek a felületek nem
erre van kitalálva.
2. Tisztségviselői beszámoló
Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka: 16-án volt EHSZÖB ülésünk, ahol határozatot hoztunk az Erasmus kiegtám
ponthatáráról és az egy pontra jutó összegről. 10 pont lett a ponthatár és 2400 forint egy pont.
A hallgatók már megkapták a határozatot. Valamint fixáltuk a PPK-nak a szocos részét, főleg
az igazolásokkal kapcsolatos részét illetve megbeszéltünk néhány problémás szoctám
pályázatot. Voltam HÖOK Közgyűlésen. Pénteken bizottsági ülést fogunk tartani.
Kommunikációs Bizottság
Somogyi Dorina: Heti hétfői kimegy az ülés után, este. Lett szűrő a honlapon a
jegyzőkönyvek között, így könnyebben átlátható.
Rendezvényszervező Bizottság
Szabó Péter: Zita szervezi a kuponos színház látogatást, illetve novemberben szeretnénk
csinálni egy ’90-es évek bulit.
Gazdasági alelnök
Váry Dániel: Az elmúlt héten nem történt semmiben előrelépés, Eleni gépét elvitték
szervízbe, hamarosan leltár, bizottsági ülés nem volt.
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Mogyorósi Pálma: Kari Kreditátviteli bizottsági ülésen voltam, ami 8-án határozatképtelen
volt, mert senki sem jelent meg. Holnap fogjuk leadni Rékával a rektori kulturális pályázatot a
tanulmány kötetre. Szerdán megyek EHÖK-be Tanulmányi bizottsági ülésre, ahol többnyire a

párhuzamos képzés kompenzációjáról lesz szó. A tudományos és szakmai ösztöndíj pályázatot
22-én, szerdán fogjuk bírálni.
Belügyi Bizottság
Király Mihály: Volt NT szhék ülés és SZOC szhék ülés, amikről készülnek a jegyzőkönyvek.
Külügyi Bizottság
Farnadi Enikő: Elmaradt a mentortábor, ami a múlthét hétvégén, 17-től 19-ig lett volna.
Helyette a főmentori ülésen megbeszélték a főmentorok, hogy 18-án lesz egy mentorok napja
a KCSSK-ban. Ez egy egész napos program volt. Kedden volt megbeszélésünk ezzel
kapcsolatban.
3. Egyebek
Nanosz Eleni: Az elnökségi hétvégéről annyit, hogy nem tudunk abba a házba menni, ahol
tavaly voltunk, mert ilyenkor már nem üzemel, ezt már az ajánlat kérése után tudtuk meg.
Leányfalura tudnánk menni helyette, ahol van hely.
Mayer Anikó: A DÖK választás sikertelen volt, mert már a jelölt állításnál sem sikerült
jelöltet állítani.
Nanosz Eleni megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

