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1. Irodavezető pályázatok bírálása
Hajdinak Dávid: Sziasztok, azért döntöttem úgy, hogy pályázok, mert szeretnék aktívan
hozzájárulni a közösség életéhez és mivel már korábban is végeztem közösségi munkát, úgy
gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség lenne arra, hogy betekintést nyerjek a Hallgatói
Önkormányzat működésébe és még többet tehessek az egyetemi közösségi életben.
Nanosz Eleni: Meddig tart a jogviszonyod?
Hajdinak Dávid: Második évfolyamos vagyok, így még 3 félévig fog tartani az alapszakos
jogviszonyom.
Farnadi Enikő: Miért gondolod azt, hogy alkalmas lennél erre a pozícióra, milyen
kvalitásaid vannak?
Hajdinak Dávid: Azért gondolom alkalmasnak magamat, mert szeretek csapatban dolgozni,
jól alkalmazkodom és jól kommunikálok. A rám bízott feladatokat mindig teljes
erőbedobással végzem és nem hátrálok meg.

Váry Dániel: Az irodavezetőnél fontos szempont, hogy jól tudjon kommunikálni külföldi
hallgatókkal, van tapasztalatod ilyen típusú kommunikációban?
Hajdinak Dávid: Ilyen típusú kommunikációban még nem volt tapasztalatom, de beszélek
angolul, ezért úgy gondolom, hogy ez nem lenne probléma.
Nanosz Eleni: Ha esetleg van még kérdésed, akkor azt most még felteheted, ha nincs, akkor
most megköszönném, hogy eljöttél és levélben értesítünk.
2. Gólyatábori főszervező pályázatok bírálása
Nanosz Eleni: Erre Pintér Luyi adta be a pályázatát. Fontos lesz, hogy mindenkinek legyen
jogviszonya a TáTK-n. Úgy gondolom, hogy Pintér Luyi valóban a legalkalmasabb
embereket kérte fel, de sajnos nincs mindenkinek TáTK-s jogviszonya és könnyen létrejöhet
egy olyan szabályozás, amely kimondja, hogy csak TáTK-s hallgató vehet részt az eseményen
élő jogviszonnyal. Azt sem tartom kizártnak, hogy a szervezőknek egy új típusú
formanyomtatványt kell kitölteniük a felelősségvállalásról. Ez nem egy rossz dolog, sőt, ez
előre viszi a rendszert, de ezzel együtt elveszítjük azt a rugalmasságot, ami megvolt.
Szabó Péter: A vendég titulus megmarad?
Nanosz Eleni: Szerintem igen, ez az előző közbeszerzés alkalmával sem volt probléma, de
kérdés, hogy ki vállalja érte a felelősséget. Szeretném, ha most mindenki elmondaná a
véleményét a gólyatábor főszervező és az irodavezető pályázattal kapcsolatban. Most kérem
ne csak az elnökség mondja el a véleményét. Én összességében a Dávidban eddig azt látom,
hogy mindenhova jelentkezik, mindenhova megérkezik időben, elvégzi a munkáját, de
ugyanakkor azt nem tudom, hogy ezt mennyire jól végzi el. Szükségünk lesz a Választási
Bizottságba hasonlóan lelkes emberre mint Dávid, számíthatnánk ott a munkájára, nem
érdemes egy olyan embert kizárni a közösségből, aki ennyire tenni akar és korrektül áll a
munkához. A gólyatábori főszervező pályázatról, szerintem a program abszolút vállalható és
korrekt.
Váry Dániel: Először az irodavezető pályázatról. Olvastam a motivációs levelet, ami nekem
kicsit kevés volt, habár tudom, hogy nehéz erről írni, de többet vártam volna. A
kompetenciákkal kapcsolatban az az észrevételem, hogy a nyelvtudás terén talán kevésbé
erős, ami nem túl jó, mivel sok külföldivel is kell beszélnie. Az abszolút pozitívum, hogy
szeretne tenni és jól dolgozik csapatban. Úgy gondolom, hogy az irodavezetőnél a
legfontosabb a kommunikáció, vele találkoznak a legtöbbet a hallgatók, ezért szeretnék kicsit
biztosabb lenni abban, hogy egy olyan ember látja el, aki erre alkalmas. A Választási
Bizottság pozícióval én is egyetértek, ez egy jó alkalom lenne a számára, hogy tapasztalatot
gyűjtsön.

Szabó Péter: Én ismerem őt a csoportvezető képzésről és úgy gondolom, hogy egy olyan
ember, aki tényleg mindent megtesz másokért, segítőkész és rendes. Ennek ellenére úgy
gondolom, hogy ez a szerepkör nem illik hozzá. De nem zárkózom el attól a lehetőségtől,
hogy ő ebben részt vegyen. Pintér Luyi pályázatát én is elolvastam, szerintem jól össze van
rakva, ez a pályázat is egy tradicionális fajta. Nyilván a jogviszonyokat egyeztetni kell, de
megfelelőnek tartom.
Lőrinczi Réka: Nekem az a véleményem a Dávid pályázatával kapcsolatban, hogy a
lelkesedésével semmi baj nincsen és hogy tenni akar, de én is alkalmasabbnak tartom a
Választási Bizottságba vagy a Belügyi Bizottságba. Pintér Luyi pályázata nekem nagyon
tetszett, részletes volt és tudom támogatni.
Farnadi Enikő: Én is elolvastam Hajdinak Dávid motivációs levelét, ami kicsit kevésnek
tűnt, de nem erre alapozom a véleményemet, hanem arra, ahogy megjelenik és ahogy
kommunikál, mivel ez lesz a feladata. Szerintem nem elég magabiztos erre a pozícióra,
valamint a nyelvtudást sem tartom elegendőnek. Én inkább a Választási Bizottságba tudnám
elképzelni, mint a Belügyi Bizottságba. Luyi pályázata szerintem is jó volt, el tudom képzelni,
hogy egy olyan főszervező lesz, aki mindenre gondol.
Szegner Péter: Luyi pályázatával kapcsolatban nekem sincs ellenvetésem.
Somogyi Dorina: Én a Dávidot el tudnám képzelni irodavezetőnek, szerintem nem ijedne
meg semmilyen kérdéstől és alkalmas lenne a feladatra, de megértem, ha a többség ezzel nem
ért egyet. Luyi pályázata szerintem jól sikerült.
Takács Bence: Nekem Dávid önéletrajzával volt néhány problémám, a motivációs levél
pedig rövid lett, habár tudom, hogy erről nehéz sokat írni. Az nem tetszett, hogy szóban is
ugyanazt mondta el, ami a motivációs levelében van. A Választási Bizottságba szerintem
alkalmas lenne. A Luyi pályázatával kapcsolatban a szervezők jogviszonyát illetően azért van
félelmem.
Irodavezető pályázat 1 igen, 4 nem és 2 érvénytelen szavazattal elutasítva.
Gólyatábori főszervező pályázat egyhangúlag megszavazva.
3. Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni: Január 28-án voltam EHÖK elnökségi ülésen. Alumni est lesz február 13-án a
BTK Gólyavárban. A KÖB személyi összetételében az a változás történt, hogy a hallgatókoktatók aránya 40 és 50% lett a korábbi 50-50% helyett. Február 3-án elnökségi napot
tartottunk, melyen minden elnök megjelent. Átbeszéltük, hogy kinek mi a célja április 21-ig,
hogy ezeket meg is tudjuk addig valósítani. Kolozs Anikó az új irodavezető az EHÖK-ben,

február 4-én történt meg az átadás-átvétel. Gyűjtés lesz egy alapítvány számára, amely a
létminimum alatt élő gyermekek támogatásához gyűjt támogatást, ezért várhatóan tartós
élelmiszerek, ruhák stb. lesznek az irodában, Dorina a kapcsolattartó. Február 4-én is volt
EHÖK elnökségi ülés, ahol az Alapszabály utolsó módosításai történtek meg, amelynek
értelmében a korábbi korlátozásokat eltöröltük. Újratárgyaltuk TáTK elnökségi szinten az
összes olyan pontot, amit az EHÖK elnöksége visszadobott. Az egyik legfontosabb változás,
hogy az elnökségi tagokat érinti, mert ezentúl nem elnök és csapata rendszer lesz, hanem
minden elnökségi tagnak pályázattal kell indulnia a saját szakterületéről, amiről a
Küldöttgyűlés fog szavazni. Az elnöki program az általános összegző részeket fogja
tartalmazni. A Választási Bizottság megválasztása nem eshet egybe a tisztségviselők és a
küldöttek megválasztásával, hanem mindig félévközi szavazáson kell a Választási Bizottságot
megszavazni, hogy ne egyszerre szűnjenek meg a mandátumok. A választás elektronikus úton
fog zajlani. A küldöttgyűlési tagok bemutatkozására formanyomtatványt fogunk készíteni. A
szenátusi időpontok háromszor módosultak, ebben a pillanatban nincsen március 9-i szenátusi
időpont, de a hallgatói frakció kérni fog egyet az Alapszabály elfogadásához. Ami jelenleg
probléma, hogy az Etikai Kódexben szabályozzák azt, hogy hány napig tarthat a felhívás és a
jelöltállítás. Az EHÖK-ben Kornélnak megszűnt a jogviszonya, így ő nem tudja Duki után
átvenni a tisztséget, ezért Váry Dánielt szeretnék felkérni az EHÖK gazdasági alelnökének.
Danival azt a döntést hozta, hogy április 15-e előtt nem fogja elvállalni ezt a tisztséget, utána
pedig április 21-ig mindkét helyen tisztségben lesz és ezt követően lemond a TáTK-n. Január
31-én volt diplomaosztó, köszönöm mindenkinek a segítséget. Ma volt szenátusi ülés, ahol
jelen volt a kancellár is. Főleg személyi kérdések voltak, mindenkit mindenhova
megszavaztunk, a székhely használati kérdést és tanárképzési központ besszámolóját is
megszavaztuk. Kari tanács nem volt. EHÖK küldöttgyűlés lesz ma 17:00 órától. HÖOK
közgyűlésre megyünk február 28-án, szombattól vasárnapig Bence és Dani, péntektől pedig
Réka, Zita, Pálma és én leszünk lent.
4. Tisztségviselői beszámoló
Gazdasági alelnök
Váry Dániel: A legfontosabb, hogy meg kell csinálni a közbeszerzési tervet, amit a kancellári
körlevélben kértek, ezt szerdán kell elküldenem Dukán András Ferencnek, aki várhatóan
csütörtökön fog lemondani. Nálunk nincs semmivel kapcsolatban elhúzódás. Az elnökségi
napon beszéltünk a fénymásolással kapcsolatban, hogy kellene egy szabályozás arra, hogy ez
hosszú távon tovább működhessen. Az egyik, hogy szeretnénk egy saját nagy teljesítményű
nyomtatót, valamint a tonert közbeszerzési eljáráson keresztül szeretnénk intézni. Szabályt

szeretnénk hozni arra, hogy a tanulmányi és egyéb szociális ügyekkel kapcsolatos nyomtatás
és fénymásolás ingyenes legyen a hallgatók számára. Viszont az egyéb saját célú nyomtatást
szeretnénk, ha máshol tudnák intézni a hallgatók. Utána kell járnom, hogy hogyan tudunk
közalkalmazottat alkalmazni a TáTK HÖK-ben, hogy a következő irodavezető már a leltáros
is lehessen egyben. Az irodavezető ösztöndíja ezentúl a működési keretről lenne kifizetve,
ami egyszerűsítené és átláthatóbbá tenné a kifizetést, tehát közalkalmazott lenne.

Belügyi Bizottság
Pintér Luyi: Leadtam a GT pályázatomat, örülnék neki ha valaki végig olvasná azért,
sajnálom hogy nem tudom prezentálni. Eredményes beszélgetésem volt az NT, és a TT
SzHÉKkel, módosítottuk az ügyrendeket, átbeszéltem velük a jövőre nézve a kötelességeiket.
Mindketten megígérték, hogy megszavaztatják az új ügyrendet, aszerint fog a továbbiakban
eljárni és miután összeállnak a SzHÉKek csinálnak rendezvényt - kizárólag Szabó Petivel
egyeztetve. Mindketten Balogh Lászlóhoz és Barna Ildikóhoz folyamatosan járnak fel,
megbeszélni a szakos panaszokat. Megkértem őket, hogy a passzív tagoknak nyugodtan
mondják meg hogy le lehet mondani, helyükre mindketten a HHH-ban fognak felszólítást
küldeni, hogy aki szeretne legyen Szhékes. Tudom az új tagok nem a hallgatók által lettek
megválasztva, de az Alapszabályhoz igazodva csak limitált jogkörük lenne. A fakkomban van
4 db színes mappa - minden SzHÉKnek egy - beléjük raktam az eddigi jegyzőkönyveket, az
új ügyrendeket és a SzHÉKekre vonatkozó új alapszabály részét. Megtörtént a belügyben az
átadás-átvétel. Kevésbé eredményesen, de beszélgettem a SZOC SzHÉK ügyrendjéről és
módosításáról, de nem nézték át az új ügyrendet - ettől függetlenül azt is beleraktam a
mappájukba remélem nem lesz gond vele. Egyedül a SZOCIÁLIS SzHÉK maradt, velük
hétfő után szeretném felvenni a kapcsolatot. Dorinának írtam, hogy a HHH-ban küldjön ki
egy felhívást belügy tagnak - nem kell más a jelentkezéshez csak egy motivációs levél.

Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Szegner Péter: Honorációr bírálás volt kedden, két pályázat volt, melyből az egyiket el
kellett utasítanunk. A másik pályázó jelenleg Erasmuson van, de az átlaga miatt még nem
született döntés, a héten ez meg fog történni. Pálma is volt az elnökségi napon. Készített a
Bizottság egy tájékoztatót az ösztöndíjakról, ami a honlapra és a HHH-ba is kikerült. Lilla
csütörtökön az EHÖK Tudományos Bizottságába megy. Múlthéten volt a Tanulmányi
Bizottság ülés, ahol Pál Eszter kezdte meg munkáját. Pálmának egy olyan felvetése volt, hogy
a javítóvizsgát többször is meg lehessen ismételni bizonyos térítési díj fejében. Kérdés, hogy
ezt a Tanulmányi Bizottság vagy a HÖK terjessze fel?

Nanosz Eleni: Szerintem a Tanulmányi Bizottságtól Pál Eszterrel együtt lenne ezt érdemes
megtenni.
Szegner Péter: Ő ezt támogatja. Fizetőssé vált az, ha valaki nem jelenik meg a vizsgán és
nem adta le 24 órával előtte, ezt a Tanulmányi Bizottság be szeretné vezetni arra is, ha valaki
felvesz egy gyakorlatot félév elején, de nem teljesíti azt.
Nanosz Eleni: Nem szeretném, ha olyan dolgot terjesztenénk elő, amiért a hallgatóknak
fizetniük kell. Lehet az ilyen gondokon máshogyan is segíteni, ne mindenre a kivetés legyen
az eszköz.
Szegner Péter: Ennek az volt a háttere, hogy sokan úgy vesznek fel népszerű gyakorlatokat
és ezzel kiszorítva más hallgatókat, hogy nem vizsgáznak a tárgyból, ez egy visszatartó erőt
jelentene. Ez a szabályozás csak gyakorlatra vonatkozna, de ez csak egy felvetés.

Külügyi Bizottság
Farnadi Enikő: Múlthét csütörtökön volt az Info és Orientation Day, ez volt az első, amelyet
az új koordinátor, Császár Ivett tartott. Kevesen voltak, de szerintem jól sikerült. Másnap volt
az NKMO EHKB vezetőképző, aminek a végéről el kellett jönnöm. Itt megbeszéltük, hogy ha
valaki elnyeri a pályázatot, akkor miket kell leadnia. Tovább építettük a jó kapcsolatot a
nemzetközi osztállyal. Holnaptól lehet március 4-ig pályázni Erasmusra. Szerdán 7-től lesz
EHKB, illetve múlthét szerdán volt az ESN ELTE SZMSZ író ülésünk, amelyen
megegyeztünk, hogy beleírjuk az Alapszabályba, hogy a kari koordinátor sem lehet HÖK-ös.
Ha a főmentorok kari koordinátorok szeretnének lenni, akkor le fognak mondani. Felmerül a
kérdés, hogy kell e 3 tag a bizottságba, én nem tartom indokoltnak a 3 embert.
Nanosz Eleni: Lehet, hogy kevesebb ember is el tudná látni a feladatokat, de annyira a
minimumon működünk, hogy nehezen működtethető a szervezet, ha személyi változások
történnek.

Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka: Múlthét csütörtökön újabb rendszeres szoctám üzenetet küldtem ki a
Neptunban. Pénteken elkészült a videó, amit meg is osztottunk a csoportokban. Ma reggel 8kor elindult a szoctám, ami péntekig tart, ekkor kezdünk majd el bírálni. Megjött a főtitkári
körlevél. Holnap este 6:30-kor Esélyegyenlőségi ülés lesz. Szombaton kiírtam a rendkívüli
pályázatot és a KHTEÖ-t, illetve ki fogom írni a rendszeres sport pályázatot és megcsináljuk
a sablont a kulturális pályázathoz. A HKR módosítás pedig folyamatban.

Kommunikációs Bizottság
Novák Dániel: Dorina kérte Andristól a búcsúvideókat, de csak azokat a kontaktokat kapta
meg, akik ezeket elkészítették, ezt kell most összegyűjteni. Elkészült a szoctám videó, amit
bannerrel együtt raktunk ki a weboldalra. Bizottsági ülést tartottunk január 29-én és Dorina
részt vett az elnökségi napon is. Sok kérdés érkezett a tárgyfelvételekkel kapcsolatban,
melyekre Dorina válaszolt. Frissítettük a Facebook csoportokat, mostantól Eleni, Dorina és én
vagyunk csak adminok mindegyikben, a képeket folyamatosan frissíteni fogjuk.
Rendezvényszervező Bizottság
Szabó Péter: Összehívtuk a SzHÉK-eknek a rendezvényeseit, szerdán fogunk készíteni egy
eljárásrend-javaslatot, amiben meghatározzuk, hogy hogyan kell rendezvényeket szervezni.
Zita a héten fog beszélni a piknik ügyében a szervezőkkel, hogy ha lehet Kulcskérdésekkel
legyen valamennyire egybe.

5. Alapszabály
A hétvégén lesz véleményezési jogköre az elnökségnek, még azelőtt, hogy szavaznánk róla.
A hétfői elnökségin külön szavazunk és azon a héten csütörtökön pedig a küldöttgyűlés elé
kerül. Jó lenne, ha a következő elnökségin ezt el tudnánk fogadni és ki tudnám küldeni a
küldötteknek. Ennek a küldöttgyűlésnek mindenképp határozatképesnek kell lennie. Az
Takács Bence: Az Alapszabályt fogja írni Lőrinczi Réka, Takács Réka, Döbrösi Zita,
Fazakas Áron és én.
Nanosz Eleni: Az ő munkájukat fogjuk szombaton olvasni, én is átnézem előtte. Kérek
mindenkit, hogy foglalkozzon ezzel a hétvégén.

6. Küldöttgyűlés összehívása
Nanosz Eleni: A küldöttgyűlést február 19-én 17:45-re hívjuk össze a -1.62 terembe az alábbi
napirendi pontokkal:
Napirend:
1. Az ELTE TáTK HÖK Elnökének beszámolója
2. Az ELTE TáTK HÖK Elnökségének beszámolója
3. Alapszabály elfogadása
4. Személyi kérdések
a) A Belügyi Bizottság tag megválasztása
b) A Választási Bizottság elnök megválasztása
c) A Választási Bizottság tag megválasztása
d) Kari Tanács tag megválasztása
5. Egyebek
Küldöttgyűlés összehívása és a napirendi pontok 6 fővel egyhangúlag elfogadva.
7. Egyebek

Nanosz Eleni megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

