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Bemutatkozás
Nanosz Eleni Vaya vagyok, 1989. október 11-én születtem Budapesten. Általános
iskolai tanulmányaimat több intézményben végeztem, végül a Liszt Ferenc Általános
Iskolából felvételiztem középiskolába. A Szinyei Merse Pál Gimnáziumban
érettségiztem 2008-ban.
A

2008-as

tanév

őszi

félévében

az

Eötvös

Loránd

Tudományegyetem

Társadalomtudományi Kar szociológia alapképzésén kezdtem meg felsőoktatási
tanulmányaimat, 2009-ben pedig sikeresen felvételiztem az egyetem Pedagógia és
Pszichológia Karának Intézményi Kommunikátor szakára, levelező tagozaton. A
következő évben már párhuzamosan jártam a két képzésre, ám mivel a PPK képzés
két éves volt, szükségszerű volt elhalasztani az egyik képzés végzési évét 2012-re. Így
2011-ben befejeztem tanulmányaimat a PPK-n és 2012-ben a TáTK-n is.
A mesterképzést szintén a TáTK-n szerettem volna elkezdeni, amire lehetőségem is
nyílt, így jelenleg a szociálpolitika képzés hallgatója vagyok.
A Hallgatói Önkormányzattal viszonylag későn, 2010 őszén kerültem szorosabb
viszonyba. Ebben az évben indultam küldöttgyűlési képviselőként, és az akkori elnök
– Kovács Anna Sára – mellett elnöki megbízotti tisztségben segítettem a HÖK
működését.
A következő évi választásoknál, 2011 novemberében, a gazdasági alelnök tisztséget
vettem át hatalmas lelkesedéssel és azóta is ezen a poszton látom el a feladataimat. Az
évek során nem folyamatosan, de voltam Kari Tanács tag és EHÖK küldöttgyűlési
képviselő is, jelenleg is betöltöm ezeket a tisztségeket.
Az érdekképviseleti munkám legnagyobb sikerének az idei, 2013-as és a tavalyi
gólyatábor főszervezését tartom. Funkcionálisnak érzem mindkét tábort de főleg az
ideit, azóta is nagyon jó a kapcsolat a szervezők, a csoportvezetők és a gólyák között.
Számomra a gólyatábornak mindig is az volt az elsődleges célja, hogy megfelelően
tudja integrálni azokat a hallgatókat, akik a középiskola után egy másik városban, új
helyen, új mindennapi rutinnal kezdik meg az életüket, távol az ismerősöktől. A tábor
óta megrendezett kari eseményeken való részvételi arány és a facebook csoportok
aktivitása alapján úgy látom, hogy az elsős hallgatók is megismerték a HÖK-ös
tisztségviselőket, és tudják, hogy bátran fordulhatnak hozzánk.
Az elmúlt három évben rengeteg tapasztalatot szereztem, és úgy érzem, hogy kiváló

kapcsolati tőkét alakítottam ki az egyetem más karának tisztségviselőivel és a legtöbb
kari munkatárssal ahhoz, hogy az elkövetkezendő egy évre megfelelően tölthessem be
az elnöki posztot.

Motiváció
A Hallgatói Önkormányzatok élete az elmúlt - általam tapasztalt – három évben
folyamatosan reflektorfényben volt, nagyon sok kritika érte a szervezeteket, több
esetben annyira elfajult a helyzet, hogy jogi útra terelték a konfliktusokat.
Mindemellett ütemesen csökkentek a felhasználható keretek, a működési keret csak a
TáTK-n több millió Forinttal alacsonyabb, mint három éve. A rendezvények
szervezése átalakulóban van, és olyan falakba ütközik, amivel korábban nem kellett
lokális szinten megküzdeni. Mindezek ellenére szerencsésnek érzem magam, hogy a
Társadalomtudományi Karon lettem érdekképviselő, a hallgatói megítélésünk a karon
jó és ezt szeretném fenntartani. A kialakult, folyamatosan változó feltételek mellett
olyan HÖK elnökre lesz szüksége a szervezetnek, aki megfelelő tapasztalattal és
reakciós idővel a váratlan helyzeteket is kezelni tudja majd. Nem ismerhetjük
pontosan, hogy milyen jövő vár a Hallgatói Önkormányzatokra, de megígérthetem,
megválasztásom esetén azon leszek, hogy legjobb tudásom szerint járjak el.
Szeretném elérni, hogy a TáTK a nyolc kar között a megérdemelt súlyú véleménnyel
bírjon az EHÖK elnökségében, és ugyanez a gazdasági kérdésekben is érvényesüljön.
Szeretném megőrizni a jó viszonyt más részönkormányzatokkal, azokat pedig,
amelyek nem megfelelőek a közös munkához, javítani szeretném.
Kari szinten is fontosnak tartom a jó viszony javítását vagy kialakítását minden más
hallgatói szervezettel, ami nálunk, TáTK-s hallgatókért munkálkodik.
Közülük is szeretném kiemelni a TátKontúr szerkesztőségét, a TŐGY szervezőit, a
SzHÉKeseket, az Angelusz Róbert Szakkollégium tagjait - amelyekről a
későbbiekben esik még szó.

Tanulmányi Hivatal, Kar vezetése
Bízom benne, hogy megválasztásom esetén decembertől sikerül nekem is olyan
viszonyt kialakítani a Tanulmányi Hivatallal, hogy bátran kérjenek segítséget a
Hallgatói Önkormányzattól, és tudják, hogy számíthatnak ránk. A beiratkozás, nyílt
nap, Kutatók Éjszakája, diplomaosztó, Kulcskérdések Konferencia és az ehhez
hasonló, a kar életét meghatározó eseményeknek szeretnénk továbbra is részesei
lenni, szervezésében és lebonyolításában segíteni.
Karunk dékán asszonya, Dr. Tausz Katalin és a hallgatói frakció között
hagyományosan mindig jó volt a kapcsolat, ha csak lehetséges, ezt szeretném még
jobbá tenni.

A bizottságok és az iroda
A szervezeti átalakítás már az idei évben megkezdődött, ennek folytatására egyelőre
véleményem szerint nincs szükség, de tavasszal szeretném közösen átgondolni az
elnökséggel, hogy mennyiben látnak nagyobb hatékonyságot egy más kialakítású
szervezetben. Ha lesz rá igény, segíteni fogom az átszervezést.

Belügyi- és Szakos Képviseleti Bizottság
Szeretném, ha a bizottság szerepe tovább erősödne a csapatépítő és elnökségi
hétvégék megszervezésében és a szakos érdekképviselet munkájában.
Az utánpótlás képzését – UPK - nemcsak a tisztségviselők pótlásában, de a tábori
szervező feladatokban is látom. Karunkon két tábor is működik, a távozó szervezők
helyére újakat találni minden évben egyre nehezebb. Ha kialakítanánk egy olyan
felületet, ahol megosztjuk a közös tapasztalatokat, biztosan nagyobb hajlandóság
lenne a hallgatók között a magasabb szervezői feladatok betöltésére is.
A TáTK-n mindig is jelen voltak az önkéntes megmozdulások, ezeket szervezetten is
szeretném tovább erősíteni. Télen szeretnénk a ruhagyűjtéseknek teret biztosítani az
irodában, karácsonykor a csomagoknak. Szeretném, ha a belügy tagjai segítenék
azokat a hallgatókat, akik ilyen ügyben keresik meg a HÖK-öt.

Külügyi Bizottság
Régen felmerült az igény egy olyan adatbázis kialakítására, ami a külföldről hazatérő
TáTK-s hallgatók impresszióit egyesíti. Megválasztásom esetén szeretném, ha a most
őszi félévben külföldön tanuló hallgatók már kitöltenének egy a tapasztalatokkal
kapcsolatos kérdőívet. Nem tudom, hogy milyen hajlandóság lesz a kiutazott
hallgatók között, de bízom abban, hogy ők is felismerik, hogy mennyire fontos a
tapasztalatcsere.
A Külügyi Bizottság most már évek óta fenntartja a mentorrendszerét, aminek
működése még az egyetemünkön is példaértékű. Szeretném segíteni a bizottságot
abban, hogy más szervezeteknek, igény esetén, segítsen egy hasonló rendszer
kialakításában.

Számos

programot

szerveznek

a

külföldi

hallgatóknak,

támogatandónak tartanám, ha ezek között lenne több olyan esemény, rendezvény is a
félévben, ami kifejezetten a magyar kultúrához hozná közelebb a hazánkba érkező
hallgatókat.

Kommunikációs Bizottság
Az új honlap üzembe helyezése most, amikor a pályázatot írom, még nem történt
meg, de jó eséllyel az alakuló küldöttgyűlésen már működni fog. Szeretném, ha egy
könnyen átlátható, informális honlapja lenne a TáTK HÖK-nek, ami az elmúlt
években sajnos nem valósult meg. Bár voltak átalakítások, véleményem szerint még
mindig nem ütötték meg azt a szintet, amit elfogadhatónak tartanék.
Szeretném, ha minden elérhető elnöki pályázat, küldöttgyűlési anyag és jegyzőkönyv,
elnökségi jegyzőkönyv, elfogadott költségvetések és hivatalos anyagok felkerülnének
a honlapra. Ebben az Ellenőrző Bizottság segítségét fogom kérni, legkésőbb a tavaszi
félév kezdetére szeretném, ha maradéktalanul megtalálhatóak lennének ezek az
adatok. Természetesen nem töltünk fel olyan dokumentumot, amely személyiségi
jogokat sérthet.
Az információ eljuttatására minden lehetőséget és felületet meg kell ragadnunk ahhoz,
hogy tájékoztassuk a hallgatókat. Ebben a félévben bevett gyakorlat, hogy a facebook
csoportok borítóképeit is használjuk, ezt továbbra is szeretném megtartani.
A TáTK HÖK facebook felhasználóját több, mint 1200-an követik, ezt szeretném
még jobban növelni és az elnökséget bevonni a karbantartásába. Sajnos az a
tapasztalatom, hogy nagyon kevés információt osztunk meg, illetve nem érkeznek
reakciók a hallgatói hozzászólásokra. Javítani lehetne ezen akkor, ha minden

elnökségi tag a saját szakterületéhez kapcsolodó információt maga osztaná meg és
folyamatos lenne a frissítése.
A Heti Hétfői Hírlevél még mindig az elsődleges csatornánk, ami a legtöbb
hallgatóhoz eljut. Fontosnak tartom, hogy szerkezeti átalakításra kerüljön sor, ugyanis
hírekkel telített a levél. Sokkal olvasóbarátabb lenne, ugyanis a hírek zsúfoltsága
átláthatatlansághoz vezet. Megkönnyítené az eligazodást, ha az összes hír címe
egymás alatt, a levél legelején lenne megtalálható, így hamarabb át lehet futni a
cikkeket, és kiválasztani azt, ami célzottan érdekli a hallgatókat. A cikkek
megjelenésénél fontos súlyokkal ellátni a hírek értékét és az alapján szerkeszteni a
levelet.
Kérni fogom a kommunikációs bizottságot, hogy legyen kedves folyamatosan követni
az ELTE más szervezeteinek honlapjait, cikkeit, híreit, hírleveleit, illetve az ELTE
Online honlapjának témáit, hogy naprakészek legyünk.
Rendezvényszervező Bizottság
A rendezvényszervezés az a terület, ami talán a legtöbbet változott az utóbbi időben.
Megválasztásom esetén mindig azon leszek, hogy az ilyen jellegű szolgáltatások
kivétel nélkül elérjék azt a színvonalat, amit a hallgatók elvárnak az ELTE-től és a
TáTK-tól.
Külön kell kezelni a nagy rendezvényeket a kis kari rendezvényektől, és a
szórakoztató rendezvényeket a kulturális programoktól.
Az idei évben a TáTK közös gólyabált szeretne szervezni az Informatikai és Tanítóés Óvóképző Karral, aminek a hátterében leginkább anyagi megfontolások állnak.
Bízom abban, hogy a gólyatáborok kapcsán nem lesz szükség hasonló ‘áldozatokra’,
ugyanakkor belátom, hogy szükség van ilyen lépésekre, ha továbbra is csökkennek a
kereteink.
A felezőbál egyre kevésbé bál, mint inkább egy kari buli, ennek ellenére szeretném,
ha kiemeltebb esemény lenne a kar életében az idei évben.
A Lágymányosi Eötvös Napok kapcsán, ahogyan eddigis megtettem, ezután is azt
szeretném képviselni, hogy méretét tekintve vissza kell térni a korábbi nagysághoz, és
látni az eredeti célját a rendezvénynek. A LEN a három kar hallgatói számára kíván
szórakoztató programokat nyújtani, ám az utóbbi két évben ez a cél elveszett, és egy
mammut fesztivál kerekedett belőle, aminek az anyagi kockázatai sokkal
magasabbak, mint azt racinálisan bármelyik önkormányzat vállalhatná. Egy sikertelen

LEN teljes működési képtelenséget tudna eredményezni Lágymányos mindhárom
karának, ezt a kockázatot nem szeretném vállalni a 2014-es évben.
A kulturális programok száma a 2013-as évben sokkal alacsonyabb volt, mint előtte
valaha. Ezen mielőbb változtatni kell, mert megfelelő programok mellett van
hajlandóság a hallgatókban meglátogatni a szakmai rendezvényeket is. Nagy a
kihívás, mert tényleg kevés ilyen esemény mozgat meg igazán hallgatókat, de nem
lehetetlen. A tavasszal megrendezett Társadalomtudományi Piknik látogatottsága
például magasabb volt, mint tavaly, ezt 2014-ben is szeretném elérni. Inspirálni és
segíteni szeretném ebben a bizottságot minden erőmmel és ötletemmel.
A sport és kulturális pályázatok lehetőségét szeretném minél inkább elterjeszteni a
hallgatók között, főként a honlap felületetit kihasználva, illetve a határidőket szintén
minden felületen nyilvánossá tennénk gyakoribb megosztásokkal.
Tavasszal szeretnénk megtartani az első JóTátékonysági buli rendezvényünket. A buli
témája arra épülne, hogy előre meg nem szabott belépői díjak mellett, a beérkező
adományokat felajánlanánk minden évben más szervezetnek, ugyanakkor az este
mégis a szórakozásról és a jó hangulatról szólna.

Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Nagy örömömre ez a bizottság az elmúlt időszakban a legjobb érdekvédelmi munkát
végezte, ezt a szintet szeretném megtartani. A honorácior státusz kiírása tavasszal újra
megtörténik. Reményeim szerint minden hallgatóhoz eljut a lehetőség híre, ennek
érdekében, azt minden lehetséges felületen hirdetni fogjuk.
A bizottság számtalan ‘kisokost’ elkészített az elmúlt egy évben, ezeket kiemelt
helyen szeretném a honlapon megjelentetni, ezzel is megkönnyítve a hallgatók életét.
A TDK elterjedtsége még mindig nagyon alacsony karunkon. Annak, hogy ennyire
kevesen pályáznak, véleményem szerint nem az az oka, hogy nem tudják, hogy lehet
pályázni, hanem a velejáró lehetőségekkel nincsenek tisztában. A részévteli szám
növelését abban látom, hogy kiemeljük a hallgatók számára, milyen előnyökkel jár, ha
írnak egy ilyen dolgozatot. Szerencsés helyzetbe kerültünk, mert a kari TDK titkár a
korábbi tudományos referens, ezért nagyban számítok a segítségére a toborzásban.
Fontos szempont természetesen az is, hogy a minőségi munkák száma növekedjen.
Az E-indexszel járó nehézségeket úgy szeretném leküzdeni, hogy már a vizsgaidőszak
előtt megosztunk olyan tájékoztatót, amely hallgatóbarát megfogalmazás mellett
felhívja a figyelmet az esetleges problémákra.

Az oktatói munka hallgatói véleményezése az előző vizsgaidőszak alkalmával több
százalékponttal visszaesett a korábbiakhoz képest, annak ellenére, hogy plusz pont jár
a tárgyfelvételnél a rangsorolásban. A következő vizsgaidőszak legelejétől minden
kommunikációs felületen buzdítani fogjuk a hallgatókat arra, hogy töltsék ki a
kérdőívet,

mert

nemcsak

minőségbiztosítás

szempontjából

fontos,

de

a

tárgyfelvételnél is előnyhöz juthatnak.

Diákjóléti Bizottság
Bár elektronikusan működik a pályázat leadása, ennek ellenére most ősszel is meg
kellett hosszabítani a leadási határidőket, mert nem funkcionált megfelelően a
rendszer. Tudom, hogy sok hallgató a leadás előtt két nappal hoszzú-hosszú órákat
töltött el azzal, hogy ült a számítógépe előtt, és próbálta használni a leadásra
alkalmatlan e-szoctámot, és minden fórumon próbált segítséget kérni. A legjobb, amit
tenni tudtunk, hogy mindenhol leírtuk, hogy kitoljuk a határidőket, és igyekeztünk
elérhetőek lenni a hallgatók számára. A tavaszi leadás előtt szeretném, ha már úgy
tudna a bizottság határidőket kiírni, hogy tartani is tudja azokat és a rendszer is
működjön. Azt gondolom, hogy ez az őszi állapot tarthatatlan.
A távoli jövőben a cél az, hogy Neptunon keresztül működjön a leadás, ezt szerintem
addig nem érdemes támogatni, ameddig a Neptun elemi tanulmányi feladatokat is
nehezen lát el.
A sokféle pályázatok miatt a Tanulmányi és Tudományos Bizottság mellett a
Diákjóléti az, ami hasonló ‘kisokosokat’ készített az elektronikus rendszer miatt,
ezeket szintén a honlapon fogjuk közzétenni.
Szeretném, ha lenne külön kollégium fül a honlapon, ahol egy összefoglaló leírást
készítene a kollégiumi referens a kollégiumokról képekkel, hogy a felvett TáTK-s
hallgatók tőlünk is informálódhassanak, és természetesen a Kollégiumi Hallgatói
Önkormányzat honlapját és információit is szeretném csatornázni azon a fülön.
Több alkalommal felmerült a baba-mama szoba kialakítása, amit szeretnék, ha az
esélyegyenlőségi referens megpróbálna Lágymányos másik két karának referenseivel
megoldani. Jelenleg egy ablak nélküli szoba van kinevezve erre a célra, amiben egy
wc is található.

Gazdasági ügyek
Ebben

az

évben

nem

került

sor

gazdasági

tárgyalásokra,

így

minden

részönkormányzat saját keret nélkül, de a szolidaritás jegyében költekezett. Ezt sajnos
nem minden kar vette komolyan, azonban a TáTK nem tartozik közéjük, ezt a
hozzáállást továbbra is szeretném folytatni.
Az EHÖK Gazdasági Bizottsága szeretné tovább részletezni és pontosítani a
költekezések módját, aminek a kialakításában szeretnénk segítséget nyújtani, és
támogatjuk is azt. Bízom benne, hogy a 2014-es év költségvetését sokkal
igazságosabban használjuk fel, mint idén, legyen szó bármekkora összegről is.
Amennyiben költségvetési tárgyalásra kerül sor, azon leszek az új gazdasági
alelnökkel, hogy a TáTK, ahogyan 2012-ben is, a hozzá megfelelő összeget kapja
meg, és annak elköltése is racionális alapokon nyugodjon.

Az iroda felszereltsége még nem romlott abban az ütemben, mint ahogyan
csökkennek a forrásaink, ezt a tendenciát szeretném megtartani. A 2014-es évben
azonban elkerülhetetlen lesz, hogy ne javítsuk az iroda állapotát és a számítógépeket.
A meglévő technikai tárgyaink karbantartása vagy újak beszerzése határozottan
segítenék a hallgatók életét.

Hallgatói szervezetek
TátKontúr
Kiemelt feladatnak látom a szerkesztőség és a tisztségviselők viszonyának
normalizálását. Szeretném, ha a főszerkesztő eljárna - lehetőségeihez mérten - az
elnökségi üléseinkre, továbbá, ha a HÖK elnöke szívesen látott vendég lenne a
szerkesztőségi üléseken.
Támogatnám, hogy a HÖKéletes rovatvezetője egy tisztségviselő legyen, és a nem túl
távoli jövőben egy közös vezetőképző lehetőségét is felvetném a két szervezet
számára. Közélettel foglalkozik mindkét szervezet, ezért fontos lenne, hogy jól
ismerjék egymást a benne dolgozó emberek, ami már nagyon régóta nincs így.
A gólyatáborok elszámolásának végéig sajnos nem volt lehetőségünk további
közbeszerzéseket kiírni, így az ELTE több karán nem volt őszi kari lap közöttük a

TáTK-on sem. A jelenlegi állás szerint három havi közbeszerzés kiírása megtörténik a
TátKontúr esetében. Bár nem tudom, hogy milyen költségvetés várható 2014-re, de
minden erőmmel azon leszek, hogy többé ne fordulhasson elő az, hogy kimarad egy
lapszám. Ha máshogyan nem, legalább online formában készüljön el.

Kiadványaink között a Gólyahír és a Társadalmi Tanulmányok kötet található meg,
amelyek közül mindkettő megjelenése más miatt, de fontos a hallgatók
szempontjából. Jövőre a Gólyahír esetében minél előbbi határidővel szeretném a
nyomdai munkákat elkészíttetni a nyertes nyomdával, hogy ne fordulhasson elő az,
ami idén, hogy a beiratkozások idejére nem készült el ez a füzet. A Társadalmi
Tanulmányok kötet publikációs lehetőség azon hallgatóink számára, akik minőségi
TDK dolgozatot adnak le. Ezt a továbbikaban is biztosítani szeretném számukra, a
TTB elnöke már egyeztetett az EHÖK gazdasági alelnökével a kiadás lehetőségeiről.

Angelusz Róbert Szakkollégium
A szakkollégium a másik olyan szervezet, amivel szerintem kisebb a kapcsolattartás,
mint amire igény lenne. Ahogyan eddig, úgy ezután is szeretnénk támogatni a
szakkollégiumot mind anyagi, mind humánerőforrás tekintetében, ugyanakkor
szeretném, ha nemcsak akkor keresnénk egymást, ha segítségre van szüksége az egyik
szervezetnek. Szívesen látnám a szakkollégium mindenkori elnökét a gólyatáborban,
a rendezvényeinken - legyen az szakmai vagy szórakoztató-, egy vezetőképző
hétvégén, hogy jobban megismerhessük egymás rendszerét.
Amennyiben lenne rá igény és sikerülne megegyezni, úgy szívesen ajánlanánk a kari
újságba olyan tudományos és szakmai cikkeket, amit a szakkollégium készít.

TŐGY
Remek kezdeményezésnek tartom, amit támogatnunk kell minden eszközzel, ami csak
rendelkezésünkre áll. Szeretném, ha tavasszal is lenne egy kirándulás vagy tábor, ami
hasonló az őszi gyűléshez. Az idei gólyatábor és TŐGY szervezői részben
ugyanazokból az emberekből állt, aminek én nagyon örülök, és amely folyamatnak az
elősegítésén szeretnék lenni a jövőben is. A TáTK nem elég nagy kar ahhoz, hogy
létrehozzon egy Instruktöri kört vagy egy animátori csoportot, azonban láthatóan nem
elegenedő az a huszonkét tisztség, amit a HÖK biztosít. Sokkal több hallgatónk szeret

szervezni és közéletet élni, mint ahánynak lehetősége van, nem véletlen a hatalmas túl
jelentkezés a mentorrendszerben, az UPK-n, a csoportvezető képzésen.
Az idei választások alkalmával igyekeztünk felhívni az aktív hallgatók figyelmét arra,
hogy induljanak küldöttgyűlési képviselőnek, hiszen szeretném, ha ebben az évben a
feladatokat kiterjesztetten végeznénk el.
Ehhez a változáshoz igazodva szeretném, ha a TáTK HÖK átvenne egy gyakorlatot a
TTK-tól, méghozzá a kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri jutalmazásának
felhasználását. Reményeim szerint, az elnökség segíteni fog nekem abban, hogy
kiírjunk egy pályázatot, azoknak a hallgatóknak, akik a TáTK közéletében olyan
tevékenységet folytatnak, amiért nem jár ösztöndíj, és akiket egy előre meghatározott
százalékban ‘jutalmaznánk’ ebből a keretből.

SzHÉKek
A szakos érdekképviselői tevékenységek igazán nagy különbségeket mutatnak az
egyes körzeteken. Vannak olyan SzHÉKek, akik kiválóan végzik a munkájukat, de
vannak olyanok, ahol még nagyon kezdetleges az, ahogyan együtt dolgoznak.
Szeretném ha év végére a legtöbb SzHÉK hasonló szintet hozna, és az erősebb
SzHÉKek segítenék a gyengébbeket, ha mással nem, ötletekkel.
A szakos tevékenységek főbb pontjait a Társadalomtudós testközelben, a
korrepetálásokban, a nyelvi tankörökben és a tárgyfelvételi eseményben, nyílt napon
és Education kiállításon történő segítésében látom. A Rendezvényszervező Bizottság
leendő elnökével egyeztetve, mi is szeretnénk segíteni a szakos csoportokat és a
rendezvényes naptárban helyet biztosítani számukra.

Küldöttgyűlés, módosítások
A kgy arányait ideje újraszámolni és átalakítani azt, hiszen a szakos eloszlás már nem
tükrözi a képviselői arányokat. A frissítések során ki kell térnünk a pályázati űrlapok,
HKR és alapszabály szövegezésére is, sok helyen még mindig ETR és EHA kód
szerepel, ami zavaró az elsősök számára.

Doktorandusz Képviselet
Bár a TáTK küldöttgyűlésében nincs doktorandusz mandátum, továbbra is szeretném
a partneri viszonyt fenntartani a leendő kari képviselet elnökével. A Kari Tanács
hallgatói frakciója mellett egy mandátuma a doktorandusz képviseletének is van,
számítok arra, hogy a doktorandusz képviselőben is megfogalmazódik az igény a
közös egyeztetésre azokban a kérdésekben, amik hallgatói ügyeket érintenek.

EHÖK
Három év után új elnöke van az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak, akit a TáTK a
szeptemberi választásokon jelölt és szavazatával támogatott is. Remélem, hogy az
ilyen formán megelőlegezett bizalom jó döntés volt. A kabinetben több TáTK-s volt
és jelenleg is tisztségviselő helyet kapott, s bár tudom, hogy a TáTK szempontjából ez
semmilyen előnnyel nem jár, bizonyíték arra, hogy az egyes szakterületeken
megfelelő színvonalon teljesítünk. Remélem, hogy ez a fajta tendencia nem hagy
alább a jövőben sem.

HÖOK
Bár a kari részönkormányzatok nem az a szint, ami elsődlegesen munkakapcsolatot
biztosít az országos képviselettel, ahogyan eddig, úgy ezután is szeretném fenntartani
a jó viszonyt a HÖOK-kal. Ehhez viszont elengedhetetlen a közös rendezvényeken
való részvétel, így a továbbiakban is képviselni fogjuk a TáTK-t a vezetőképzőkön és
küldöttgyűléseken.

Zárszó
Három éve vagyok tisztségben, de motiváltságom és lelkesedésem továbbra is
töretlen, szeretném programomat a Tisztelt Küldöttgyűlés figyelmébe ajánlani és
támogatásukat kérni annak megvalósításához.
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