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Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Tisztségviselői beszámoló
3. Irodavezetői pályázat kiírása
4. ELTE TáTK HÖK Alapszabályának elfogadása
5. Egyebek

Módosított napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Tisztségviselői beszámoló
3. Irodavezetői pályázat kiírása
4. Kari Tanács anyaginak tárgyalása
5. ELTE TáTK HÖK Alapszabályának elfogadása
6. Egyebek
Mandátumellenőrzés: az elnökség 7 fővel határozatképes.
A módosított napirend egyhangúan elfogadva.

1. Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni: Előzetesen elküldtem nektek a meghívót. Szeretnék módosítást javasolni a
napirenden. Szeretném, hogyha az irodavezetői pályázat kiírása és a TáTK Alapszabályának
elfogadása közé, negyedik napirendi pontnak felvennénk a Kari Tanács anyagainak
tárgyalását.
EHÖK elnökségi ülésen voltam 11-én. A mentortáborral kapcsolatban egyetlen dolgot
szeretnék megemlíteni a kifizetésekről. A költségvetés felosztásában szempont volt az, hogy a
szakterületi és az EHÖK vezetőképzők az EHÖK keretiről fognak menni, ezért van magasabb
százalékú költségvetésük, mint amennyi a normál működésükhöz szükséges. Azonban a

mentortáborral kapcsolóan kicsit más az arány, mert nem húsz fő, aki megy, hanem húsz
plusz a mentorok, nagyjából száz fő az, aki részt vesz a táborban. Kiszámoltuk ott az ülésen,
hogy egy átlag mentor részvételi díja kb. 10.000 Ft-ot fog jelenteni. Péternek az volt a kérése,
hogy azokat, akik tisztségviselők és külügyesek azokat az EHÖK keretéről fizetik, viszont a
mentorokat kari keretről fizessük. Ez egy igazságos felosztás, a 10.000 forint nem egy olyan
nagy összeg. Maradványunk is van az előző félévről, nekünk nem okoz gondot. Elszámolás
majd a tábor után lesz.
Felező- és gólyabál várhatóan lesz márciusban. A kancellár azt kérte, hogy csináljuk meg a
műszaki leírást a rendezvényhez. Ezért emiatt a héten lesz egy megbeszélés. Jelenleg nincs
gazdasági és rendezvényes tisztségviselő az EHÖK-ben, ezért Zaránd Peti hívott össze egy
ülést holnapra, de közben Kari Tanács is lesz. Dani és én is a Kari Tanácson fogunk részt
venni. Peti és Áron fog menni az ülésre.
12-én EHÖK küldöttgyűlés volt. Hibát követtem el, mert csak az EHÖK KGY tagjai kapták
meg a beszámolót, nektek is továbbítanom kellett volna. Az Alapszabályt fogadtuk el, ami 4
tartózkodás mellett átment. A beszámolóknál Rózinál volt egy tartózkodás, ami az enyém
volt, a beszámolójában azt írta, hogy az előző félévi szoctám gondokat részben Réka idézte
elő, de a helyszínen tisztáztuk a kérdést és elnézést kért. Illetve a Peti beszámolójánál
szavaztunk nemmel, sokkal többet el lehetett volna érni, jobb és értelmesebb kommunikáció
mellett szerintem minőségét tekintve sokkal jobb alapszabályt lehetett volna összehozni félév
alatt. Összességében egy elég gyors küldöttgyűlés volt.
Ma voltam bent az EHÖK irodájában a választási körzeteket kellett átbeszélni. Nem nagy
munka, megvannak a körzetek és ezek alapján fogják megcsinálni a Neptunban a
szavazófelületet.
Kari Küldöttgyűlés lesz 19-én, most csütörtökön. 17:45 órára hívtuk össze. Az irodavezetői
pályázat miatt csütörtökön fogunk tartani egy elnökségi ülést is, aminek a meghívóját ma este
fogom kiküldeni. Nem fog sokáig tartani. Pénteken lesz bírálás.
Kaptam egy hallgatói megkeresést a survey mesterképzés jelentkezésével kapcsolatban. A
felvételi felhívás úgy szól, hogy mind a bemeneteli és kimeneteli oldalon a középfokú angol
nyelvvizsga kötelező. A hallgató, aki megkeresett az NFTV-re és egy 2006-os
kormányrendeletre is hivatkozva felhívta a figyelmemet arra, hogy helytelenül jár el a kar,
mivel mind a bemeneteli és kimeneteli oldalon az NFTV azt határozza meg, hogy valamely
nyelvből kell középfokú nyelvvizsgát tenni és a kar ezt nem szűkítheti le az angolra. Ezután
én egyből írtam a szakigazgatónak, Rudas Tamásnak. Bemásoltam neki azt a két paragrafust,
amire hivatkozik a hallgató. Még nem kaptam választ, de holnap a Kari Tanácson is ott lesz a
és meg fogom kérdezni.
2. Tisztségviselői beszámoló
Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka: 10-én EHÖK-ös esélyegyenlőségi bizottsági ülés volt, amiről Anita fog
beszámolni. Hétfőn elindult a pályázás, egész szépen ment, működött a Neptun egészen
csütörtök estig, aztán pénteken egésznap nem. El kellett tolni a pályázást szombat estig.
Napokon keresztül keresték a hibát, végül egy frissítést tettek fel. Bírálás is nagyon lassan

ment a Neptun miatt, így a hiánypótlást is ki kell majd tolni egy nappal. Voltam EHÖK
Küldöttgyűlésen.
Suriny Anita: Három hatalmas projekt lesz. Az egyik a nyomtatóhasználat, ami azt jelenti,
hogy Markos Ádám el szeretné érni, hogy mindegyik karon legyen legalább egy új nyomtató,
amit csak az arra jogosultak használhatnának. Azt is szeretné elérni, hogy ne lehessen látni a
mázli pontokat a Neptunban. A harmadik az applikáció volt, de erről csak a következő
alkalomnál lesz szó. Jövő hét kedden újra találkozunk.
Kommunikációs Bizottság
Somogyi Dorina: Dalma küldött nekem a múlt héten egy levelet, hogy állítsunk össze ilyen
gyakori kérdéseket a felvételihez a TáTK új honlapjához. Ezt elküldtem a Rékának és a
Pálmának és köszönöm nekik a dokumentumot. Holnap lesz 19 órától EHSKB ülésem.
Rendezvényszervező Bizottság
Szabó Péter: Múlt héten eljárásrendet írtunk a SzHÉKesekkel. Ott volt minden SzHÉKből
egy képviselő. Az eljárásrendnek három pontja volt, a félév elején egyeztetni kell az
időpontokat a rendezvényes elnökkel. Holnap megyek az EHÖK-be Zaránd Péterrel
egyeztetni egyrészt a Gólyabál miatt, másrészt a LEN miatt. A Pikniket elkezdtük szervezni,
amit szeretnék a Kulcskérdések konferenciával egybetenni, ha a kar vezetése megengedi.
Gazdasági alelnök
Váry Dániel: Hogyan tudunk valakit felvenni közalkalmazottnak? A PPK-n van
közalkalmazott. Megkérdeztem a gazdaságisukat és ő azt válaszolta, hogy náluk a kar veszi
fel őt és ők is fizetnek neki. A másik dolog a különböző elektronikus berendezések
beszerzése. Az egyik az egy nagyteljesítményű nyomtató volt. Beszerezni nem fogunk tudni
ilyen nyomtatót, maximum bérelni tudunk. Projektor kellene nagyon, mert az már egyáltalán
nem működik. Közbeszerzési tervet elkészítettem és elküldtem. Ha valami kell egy
bizottságnak, akkor azt írjátok meg nekem.
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Mogyorósi Pálma: Voltam EHÖK Küldöttgyűlésen. Kari különös kérdések összeírásához
kellenének oktatók és hallgatók. Voltunk ma Tánczos Évánál. Ott volt Lilla, Réka, Anita és
én. Nagyon kellemes beszélgetés volt. A rendszereset még nem indítjuk el, de az egyszeri
szakmai ösztöndíjat minél előbb, meglátjuk, hogy mekkora igény van rá és mennyire elég a
keret.
Belügyi Bizottság
Pintér Luyi: Írtam egy bejegyzést a SzHÉKes csoportba az elkövetkezendő változtatásokról.
Az NT SzHÉK ülésen ott voltam, a jegyzőkönyvet elkészítettem. A szolnoki táborral
beszéltem és augusztus 28-31. között lehetne a táborunk, viszont a GET augusztus elején

lenne, mert máskor nincs időpont. Egy főnek teljes ellátással 4.000 forint lenne egy nap, így
nem is kéne emelni az árakon. Február 22-én mennék le személyesen megnézni a helyszínt.
Külügyi Bizottság
Farnadi Enikő: Múlt hét szerdán, 11-én voltam EHKB ülésen. Legfőképpen az Erasmus
hétnek a promóciójáról volt szó. Volt róla szó, hogy érdemes lenne-e az Erasmust elnyerők
számára kivételes tanulmányi rendet beépíteni a HKR-be. De végül ezt elvetettük, mert
mindegyik kar annyira más. Hoztam négy darab ESN kártyát, amiből már csak három van
meg, és ha valaki kérdezi, akkor Sipi mappájában van, és ezt csak a külföldiek kaphatják meg
3.000 forint. Mentortáborról volt még szó, ami március 26-28.-ig lesz. Valószínűleg Velencén
lesz, mint tavaly. Csuki és Zita lesznek a főszervezők. Március elején tervezünk egy
mentorfelvételit, hogy legyen utánpótlás. Most szerdán 18:00 órakor lesz ESN ELTE Alakuló
ülésünk az alapító tagokkal. Március 11-ig lehet a Neptunban leadni és március 12-ig papíron
az Erasmus jelentkezést.

3. Irodavezetői pályázat kiírása
Nanosz Eleni: Szeretném, hogyha ma éjféltől szerda éjfélig lehetne újra pályázatot leadni.
Csütörtökön elküldi nekünk Dorina és akkor délután tartunk egy elnökségi ülést, ahol majd
szavazunk róla. Minden ugyanaz a feltétel. Aki egyet tud érteni a pályázati kiírással, kérem,
tegye fel a kezét.
Az elnökség egyhangúan kiírta a pályázatot.

4. Kari Tanács anyaginak tárgyalása
Nanosz Eleni: Megkeresett a dékán asszony, hogy a tanszéki pályázattal kapcsolódóan a
kettő intézeti tanács tagnak, Martinnak és a Ramónának az elérhetőségét küldjem el, hogy
tudjanak szavazni. Mindkettőnek írtam és szavaztak is. Ha holnap 10 perccel az ülés előtt
találkozunk, az jó lenne.

5. ELTE TáTK HÖK Alapszabályának elfogadása
Nanosz Eleni: Aki akart vele foglalkozni, az tudott is vele. A megjegyzéseket nagyon szépen
köszönöm. A helyszínen lehet majd még módosítást javasolni, de én ma ezt ki szeretném
küldeni a Küldöttgyűlésnek és a hallgatói ügyek biztosának is.

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

