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Mandátumellenőrzés: 5 mandátum van a teremben.
Napirend egyhangúan elfogadva.
Váry Dániel megérkezik, 6 mandátum van a teremben.
Nanosz Eleni Vaya: Köszöntök mindenkit! Váry Danival ketten voltunk EHÖK Kgy.-en. Az
EHÖK székhelye megváltozott, ehhez igazítva az alapszabályt is módosítottuk a Kgy.-en.
Emellett EHÖK EB tagot választottunk és szenátusi tagot delegáltunk. Továbbá áttekintettük
a költéseket. Voltam EHÖK elnökségin is, biztos, hogy lesz 2014-re költségvetésünk, mert az
EHÖK bekerül a nyolcastáblába. Adatokat kellett szolgáltatnunk a múlt héten egy KEHI
ellenőrzés keretein belül, ezt sikerült teljesíteni, bár kicsit későn tudtam megkapni az e-mail
jogosultságot, ezért később értesültünk róla. Akinél átadás átvételre van szükség, az hogy áll?
Szabó Péter Zoltán: Zsani azt mondta, hogy a héten.
Tisztségviselői beszámoló
Lázár Viktor: Nálunk nem történt változás.
Somogyi Dorina: Voltam EHSKB ülésen, ahol az OMHV-t megbeszéltük. Szeretnének majd
kitelepülni kávés promóció keretében a campusokra, hogy az OMHV-t promózzák.
Gász András: Én lecseréltem a cover photokon a neveket.
Csukovits Balázs: Nem történt semmi.
Szabó Péter Zoltán: Voltunk Van Gogh kiállításon. 12 ember volt, szerintem ők jól érezték
magukat.
Nanosz Eleni Vaya: Sikerült-e a kulturális és a sport pályázatokról határozatokat küldeni?
Király István Mihály: Még nem küldtem ki.
Nanosz Eleni Vaya: Holnap reggel szeretném, ha kiküldenéd őket. És innentől minden
hónapban ezt kellene csinálni. A tanulmányi beszámolóra még visszatérünk majd.
Váry Dániel: Igazából semmilyen fejlemény nincs, ami lenne, azt Eleni már elmondta. Az
ellenőrzéshez ki kellett kérnem a korábbi HÖK költéseket, szerződéseket és összefoglalókat.
Ez a KEHI vizsgálat utolsó pontja.

Egyebek
Nanosz Eleni Vaya: Az egyik az, hogy láthattátok, hogy új irodai felszereléseket kaptunk.
Vigyázzatok mindenre. Ha minden igaz, akkor nem sokára festés is lesz az irodában. Majd
megbeszéljük, hogy hogyan tudjuk összehozni. A másik, hogy én szeretném, ha nem
elhúzódó elnökségi üléseink lennének a jövőben. Ehhez viszont szeretném, ha nem a telefont
és a laptopot néznétek, hanem ide figyelnétek. Az ügyel
ést februártól Bence írni fogja, szeretném, ha nem hiányoznátok. Az utánpótlásképzést
folytatni kellene, szerintem vizsgaidőszak után lesz a következő.
Farnadi Enikő: Többen jelezték, hogy a diákat szeretnék megkapni az UPK előadásokról.
Nanosz Eleni Vaya: Lesz expert, meg kellene beszélnünk, hogy hogyan lesz és kik mennek.
Annasára fogja tartani, ezekre biztos, hogy Réka, Pálma, Enikő és még két ember fog járni. A
kari bizottságokba kell delegálnunk, erről fel fogok tölteni este egy doksit, légy szíves
nézzétek át. Január 6-án találkozunk, addig is kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.
Nanosz Eleni Vaya lezárja az ülést.
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