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1. Vendégünk Dr.Pozsár-Szentmiklósy Zoltán hallgatói ügyek rektori
biztosa
Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Feladatom - sok egyéb mellett – a HÖK munkájának
segítése. Összekötő szerepet vállalok a Rektor Úr és hallgatóság között, segítek a
megoldások keresésében. Még csak 1,5 éve dolgozom itt, ezért valószínűleg egy sor
problémára ti még jobban tudjátok a megoldást. A közeljövőben minden karra ellátogatok,
hogy megtudjam, milyen problémák vannak, mik a tervek, van-e utánpótlás, a kari vezetők
támogatnak-e titeket.
Nanosz Eleni: Nyilván nincs mód arra, hogy évesnél gyakrabban ilyen beszélgetésre sor
kerüljön és bár szerencsés helyzetben vagyok, mert az elnökség tagjai tudnának csak pozitív
válaszokat adni, de szerintem most nem ez a feladat. Az egyetemvezetése felé azokat a
gondokat kellene közvetíteni, amelyek már az EHÖK-ön is túlmutatnak. Pl a tisztségviselők
pályáztatása és díjazása. Ezek a költségvetéssel, gazdálkodással kapcsolatos kérdések amiket előre is megküldtem – és a mi a feladatunk a szabályok betartása, de jó lenne egy
vezető véleményét is meghallgatni. A gond az, hogy a kérdések nincsenek tisztázva.
Az egyik legsürgetőbb az irodai fénymásolás. Az esély egyenlőség jegyében lehetőség van 100
oldal ingyenes fénymásolásra bizonyos hallgatóknak. Ezt is ebből a keretből biztosítjuk. A gond
az, hogy szolgáltatást nyújtunk de erről nem adunk számlát, mert ez kötelező feladat.
Ha mi nem nyújtanánk a szolgáltatás részét, akkor ebben az épületben nincs fénymásolás.
Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Mi volt a régi gyakorlat? A megszűnt helyek helyett a
3 kar vezetése tud-e valami megoldást kínálni?

Nanosz Eleni: Az Eötvös Pont szolgáltatásait nem a kari vezetés támogatta, tehát nem merült
fel ennek pótlása, hisz nem az ő feladatok volt előtte sem. A jelenlegi gond főleg az, hogy
biztosítani kell az arra jogosult hallgatóknak a fénymásolást.
Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Volt erről beszélgetés valamelyik dékánnal? Mert dékáni
szinten is fontos lehet, hiszen a működésnek ez is az egyik feltétele. Egyébként a HÖK ilyen
szolgáltatást ellenértékért nem igazán tud nyújtani. Ezt az egyetem általános szabályrendszere
tudná kimondani. Az egyszerű megoldás az lenne, ha egy cég szolgáltatna, szerződéssel.
Minden közös megoldás nagyon ingoványos.
Nanosz Eleni: Jelenleg ez mindenkinek nagyon kényelmes volt, nekünk annyira nem.
Lehetne azt mondani, hogy vége, nincs tovább ez a szolgáltatás de azoknak, akik
jogosultak, akkor is biztosítani kell a lehetőséget.
Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Nem tudom, hogy az új kancellár hogy áll ehhez, de ha
van egy átvilágítás, akkor előbb-utóbb ez is gond lesz. Jó lenne ezt elkerülni és a
dékánokkal párbeszédet folytatni erről. Mind három karnak kellene összefognia.
Nanosz Eleni: A legjobb az lenne, ha ez az Eötvös Pont újra indulna, hiszen a
feltételek adottak, és oda tudnánk a jogosult hallgatókat is küldeni.
A másik kérdés a jegyek árusítása. Nálunk nincsen közalkalmazott, bár kellene már a leltár
miatt is. 2008 óta biztos nincs leltárfelelős a jelenlegi szabályozás szerint. Eddig a leltároknál
a szervezeti egység vezetőjét nevezték annak, de tudjuk, hogy ez nem volt jó, hiszen nem
voltak közalkalmazottak az EHÖK elnöke. Próbáltuk a Gazdasági Hivatal vezetőjével
megbeszélni, hogy mint közalkalmazott lenne a leltár felelősünk, de azt mondta, hogy egy
olyan teremért ahol nagy értékek vannak és mindenkinek van hozzá kulcsa, nem tudja vállalni
a felelősséget. Ezért sem a leltár és ezzel összefüggésben a jegyek árusítása sem megoldott.
Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Milyen jegyekről van szó?
Nanosz Eleni: Rendezvény pl.gólyabál
Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Saját rendezvények vagy minden féle?
Nanosz Eleni: Saját rendezvények.
Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: A szerződésben lévő cég feladata megoldani a jegyek
árusítását. Nem muszáj, hogy itt árulja, de praktikus.
A hanganyag ezen a részen sajnos használhatatlan.

2. Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni: Az irodánk bejárati ajtajának a belső oldalán van egy táblázat a takarítási
menetről. Logikusan, ha takarítottál aláírod. Az expertesek még nem küldtek időpontot, hogy
mikor lenne jó nekik a vizsga. A mai nappal kezdjük el Bencének a felkészítését. Szerdán lesz
EHÖK elnökségi ülés, ahova elvileg már a kérdőívek értékelését is fogom tudni vinni.
Educatioval kapcsolatban majd meg kell csinálni a táblázatot, hogy mettől meddig kell kint
lennünk. A január 19-i elnökségire már látni kellene, hogy hogyan lesz a beosztása a szakos
hallgatóknak. Január 19-i elnökségen fog valószínűleg lemondani a Misi, mert 26-án fog
elutazni. Valakinek el kellene vállalnia a Misi videójának elkészítését. Január 19-én kell majd
a Belügyi Bizottság élére elnököt kinevezni. Az irodavezető kérdését már beszéltem
Bencével, hogy én azt szeretném, ha február 9-i elnökségi határozattal a leendő irodavezetőt 4
órás munkával egyszerre alkalmaznánk Bence mellett. Nyilván ez azért is lenne jó, hogy a
szorgalmi időszak kezdetével látná a következő irodavezető, hogy mi is történik. Fogunk
csinálni egy két hetes pályázási időszakot, aztán a február 9-i elnökségtől napi 4 órában itt
lesz a Bencével együtt az irodában. Január 26-val fogjuk a Gólyatábor főszervezői pályázatot
kiírni. December 29-én volt a 444-en egy írás, ahol a gólyatáborban történt botrányokról is
írtak de nem TÓK, hanem TáTK volt a cikkben helytelenül. Küldtem a 444-nek is és a

Feminfonak is helyreigazítási kérelmet. Nem sokkal később javították a hibát és elnézést is
kértek.
3. Tisztségviselői beszámoló
Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka: Hamarosan elkészül az új igazolásrendszer, ami néhány dologgal kiegészült.
Várhatóan szeretném behozni a következő elnökségire, hogy véleményezzétek. Előzetesen
azért kiküldöm nektek e-mailen. Héten lesz egy EHSZÖB ülés, még nincsen pontos időpontja,
de a HKR módosításról és a KÖB ügyrendekről lesz szó, hogy melyik karon hogyan kellene
kinéznie.
Kommunikációs Bizottság
Somogyi Dorina: Megjött az OMHV kampány. Minden héten kijön egy játék, videó vagy
cikk, amit én meg fogok osztani a Facebook-on. Kérlek titeket, hogy legalább egyszer
valamelyiket majd ti is osszátok meg. Dani megcsinálta a cover fotókat és a bannert, amit
kértetek. Az Educatio-s anyagokat kiküldtem a SzHÉK elnököknek és leírtam, hogy mit
szeretetnénk bele és hogy nem muszáj nekik megcsinálni, hanem ki is adhatják a SzHÉK
tagoknak. A lényeg, hogy meglegyen és határidőt is szabtam ki, ami január 13-a lett. TT
SzHÉK már meg is küldte.
Gazdasági alelnök
Váry Dániel: Az irodáról szeretnék pár dolgot mondani. Megtörtént a kábelezés, remélem,
hogy most már minden gépnél van internet. Megkérném mindenkit, hogy vigyázzon a padlóra
és a falra is.
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Mogyorósi Pálma: Honorácior státusz pályázat meg lett hirdetve, amire január 30-ig lehet rá
pályázni. Eddig egy ember érdeklődött rá, aki korábban is elnyerte a pályázatot. HHH-ban is
kiküldtem. Vizsgaidőszak alatt több kérdést is kaptam, mindegyikre válaszoltam. Tegnap
elküldtem Dorinának azt az anyagot, amiben minden fontosabb dolgot összefoglaltam.
Jövőhéten szeretnék majd Edittel egyeztetni, azzal kapcsolatban, hogy a szocosoknak a gyakorlati
óráikat valóban leválogatja-e a TO vagy hogy csináljuk meg ezt az excel táblázatot.

Külügyi Bizottság
Farnadi Enikő: Megvan, hogy mikor lesz kiírva az Erasmus. Február 5-én lesz kiírva maga a
pályázat. A leadási határidő 10-től van március 4-ig illetve papíron még le lehet adni 6-ig.
Illetve lesz Erasmus hét is február 16-i héten.

4. Egyebek
Nanosz Eleni: Kinek van egyebe?
Nanosz Eleni megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

