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Napirend:

1. Elnöki beszámoló
2. Tisztségviselői beszámoló
3. Egyebek

Módosított napirend:

1. Tisztségviselői beszámoló
2. Elnöki beszámoló
3. Egyebek
Mandátumellenőrzés: az elnökség 6 fővel határozatképes.
A módosított napirend egy tartózkodás mellett elfogadva.

1. Tisztségviselői beszámoló
Külügyi Bizottság:

Kozma Eszter: Múlt héten kedden az NKMO meghívta a Tempus alapítványt, ők beszéltek
nekünk az Erasmus-ról és egy új programról. Ezt még először meg kellene pályáznia az
ELTE-nek. Ezzel a világ majdnem minden országába lehetne utazni. Ez jó lenne, mert több
országba juthatnának el a hallgatóink.

Gazdasági alelnök:
Váry Dániel: A legfontosabb fejlemény, hogy a következő évet már egy rendezettebb
irodában tudjuk kezdeni. Megérkezett a kábelrendező, ezt fel is fogjuk rakni. A következő
évre való kötelezettség vállalás is most fog következni. Reméljük a következő évben is
tudunk mindent rendelni. Szerintem az iroda jobb így, hogy az ablakok nincsenek eltakarva.
Nyilván az én véleményem nem döntő jelentőségű, én ezt gondolom.

Somogyi Dorina: Egy reluxa nem lenne jó ötlet?

Váry Dániel: Szerintem az jó ötlet, a lényeg, hogy úgy kezeljük az irodát, mint ahová bárki
bármikor bejöhet.

Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka: Megérkezett az utolsó fellebbezés eredménye, első fokon meghozták a
döntést. Az utalási listákkal minden rendben volt. Már kiszámoltam, mikor lesz a következő
szoctám időszak. Előre láthatóan január 18-án kimegy az új igazolás rendszer. Január 5-én
kiküldjük hétfőiben.

Kommunikációs Bizottság

Somogyi Dorina: A logó megérkezett, a Balu terve nyert.
Nanosz Eleni: Úgy tűnik, hogy általában több verzió is tetszett a küldöttgyűlési tagoknak, de
némileg javításra szorulnak. Azt javaslom, hogy még legyenek további verziók, hogy
megszülessen a tökéletes logó. Amelyik nem kapott szavazatot, azt levesszük, amelyik
tetszett, azt pedig finomítjuk.

Somogyi Dorina: Az Educatio-val kapcsolatban még nem tudunk sok mindent. Edina fog
küldeni levelet, hogy mennyi emberre van szüksége.

Tanulmányi és Tudományos Bizottság

Mogyorósi Pálma: Érkeznek a jogsérelmi esetek Pepéhez, ezen kívül nyugis a helyzet. Kicsit
aggódunk a Molnár Attila Károlyos tárgyaktól. A honorácior státusz pályázatot és a hozzá
tartozó dokumentumokat elküldtem Dorinának, hogy ezek felkerülhessenek a honlapra. A
tanulmányi osztályt egy hete nem tudtam elérni. A tudományos és szakmai ösztöndíj február
végén lesz meghirdetve.

Belügyi Bizottság

Király István Mihály: Megkaptam az e-mail-t, hogy mehetek Erasmusra, február 8-án
utazom. Annyit kell még megemlítenem, hogy Csuki és Pálma megbeszélték, hogy a gmail
fiókot kollektíven át kellene csoportosítani a skool.hu-ra. Ebben kértük a SzHÉK-esek
segítségét, hogy a hozzájuk tartozó tárgyakat, jegyzeteket szelektálják. A szociális
tanulmányok SzHÉK kollektíven elhatárolódik ettől a fajta adatmentéstől. Eleni, mint SzHÉK
tag, felvetette ezzel kapcsolatban, hogy volt-e erről szavazás, vagy hogyan született meg ez a
döntés. Végül kiderült, hogy erről nem volt párbeszéd.

Nanosz Eleni: Szerintem nincs semmi probléma azzal, hogy megosztjuk egymás között a
jegyzeteket.

Király István Mihály: A nagyobb probléma, hogy az említett SzHÉK elnöke az
elhatárolódásról nem is értesítette a SzHÉK tagjait.

Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni: December 8-án volt az utolsó elnökségi ülésünk, 9-én pedig a küldöttgyűlés,
amelynek a vége szomorú volt, mivel nem volt határozatképes az ülés. December 9-én
találkoztam Sujtó Attilával is, aki azért akart velem beszélni, hogy tudom-e támogatni Murai
Lacit a HÖOK választmányi tagjaként. Elmondtam neki, hogy tudom támogatni, de azt
gondolom, hogy ha 4 HÖOK-os hely van, akkor egy kar ne képviseltesse magát egynél
többször. Így amennyiben más karról is érkezik jelölt, és vállalható, akkor én őt fogom
támogatni. A TTK jelölte a Jankát, aki náluk elnökhelyettes. Ez után az EHÖK elnökségin azt

mondták, hogy nem szakmai szempont az, hogy egyenlően legyenek elosztva a helyek. Én
erre azt mondaná, hogy ha szakmai szempontokat veszünk figyelembe, akkor csak az
szavazzon, aki valóban ismeri a HÖOK felépítését. A küldöttgyűlésre visszatérve, végül
elektronikusan szavaztak a fennmaradó napirendi pontokról. A korábban említett EHÖK
elnökségin Takács Bence volt, itt volt még a rektori sport ösztöndíj bírálása. Rónay Zoltán azt
írta, hogy neki szimpatikus, hogy a sport kulturális ösztöndíjat nyilvánossá tegyük. Sőt,
szeretné, ha az egész ELTE-n így lenne. Sajnos emiatt mi is később tudjuk majd
megváltoztatni ezt, mivel meg kell várni a többieket. Voltam múlt héten Szenátuson, ahol
megszavaztuk az ESN ELTE-t. Létrehoznak majd egy tehetséggondozási alapot. Volt egy
költségvetési ülés, a tehetséggondozási alap pedig valószínűleg 50 millió forintot fog kapni.
Ha ez megvalósul, akkor hosszú évek után végre újra szakmai szempontok alapján lesz
elosztva a szakkollégiumok között a működési összeg. Voltam ELTE karácsonyon. A
kérdőívezést lezártuk. Nagyjából 3000 kitöltő volt, nagy részük szerint közvetlen HÖK
elnökválasztásra lenne szükség. Nem értek egyet vele, hogy egy nem reprezentatív felmérés
eredményei alapján változtassuk meg az Alapszabályunkat. Maruzsa Zoltántól megkaptuk az
új irányadó számokat 2015. szeptemberre, mely szerint a nemzetközi tanulmányokon 200000ről 230000 forintra emelik a költségtérítést és a maximálisan felvehető 200 hallgatót
lecsökkentették 170-re. Az alkalmazott közgazdaságtanon szintén 30000 forinttal emelték a
költségtérítést. Erről egyeztettek Orosz Évával és a dékánokkal, mindenkivel sikerült
megegyezni. Az EHÖK elnöknek nem lesz EHÖK küldöttgyűlésben mandátuma, a KolHÖKnek lesz szenátusi helye, illetve visszakapják a 4 mandátumukat a küldöttgyűlésben. Jeleztük
EHÖK elnökségin, hogy nincsenek feltöltve a jegyzőkönyvek. A gólyatábor főszervezői
pályázatot január 26-án fogjuk kiírni. Február 9-én fogunk a pályázatokról szavazni. Ezt a
tábor és rendezvényszervező csoportban fogjuk hirdetni. A KÖB oktatói tagjaira érkezett be
több jelölés is, Giczi Johanna, Vass László, Szabari Vera és Szabó Mátyás a potenciális
jelöltek. A Kari Tanács dönt majd, hogy melyik két jelölt lesz végül a bizottság tagja. Végül
pedig arról, hogy mikor lesznek üléseink: január 5., majd január 19., majd január 26-án. Ennél
kevesebb üléssel nem tudjuk megoldani, kérlek, hogy gyertek el.

2. Egyebek
Nanosz Eleni megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

