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Napirend:

1. Elnöki beszámoló
2. Tisztségviselői beszámoló
3. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
4. Egyebek
Mandátumellenőrzés: az Elnökség 7 fővel határozatképes.
Módosított napirend:
1. Tisztségviselői beszámoló
2. Elnöki beszámoló
3. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
4. Egyebek
Napirend egyhangúlag elfogadva.

1. Tisztségviselői beszámoló
Gazdasági alelnök
Váry Dániel: Múlt héten leadtam az irodaszer és toner rendelést, javítani kellett viszont az
irodaszer rendelésen, ezt megtettem. Találtam az új nyomtatónkba tonert a közbeszerzéses
listán, így ezt is meg tudjuk venni. Egyre közelebb van az, hogy tudunk közbeszerzésen
keresztül nagy teljesítményű nyomtatóba is venni tonert. A közbeszerzést és az irodaszer
rendelést is engedélyeztetni kell a kancellári hivatalnál.
Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka: Múlt hét hétfőn este kimentek a döntések Neptunban és szerdán megjelentek
a határozatok is a hallgatóknak a szoctámmal kapcsolatban. Pénteken 4 óráig lehetett
korrekciós kérelmet benyújtani, de sokan nem tudták betartani ezt a határidőt sem. Múlt hét
szerdán voltam reggel 10-től a Tanulmányi Hivatal értekezletén Elenivel, Kristóffal és
Katával, ahol beszéltünk a 4.500 forintos kivetés problémájának kezeléséről, hogy hogyan
lehetne kiküszöbölni az oktatók hibáit. Szó volt még az ösztöndíjakról és megkértek minket,
hogy mutassuk be a szakmai ösztöndíj működését, aminek készen van a pályázati kiírása és
akár holnap el is indulhat. Markos Ádám bizottsági ülést hívott össze holnapra, melyre Anita
nem tud elmenni, ezért én fogom helyettesíteni. A napirendi pontok: szociális támogatással
kapcsolatos tapasztalatok, nyomtatás.
Nanosz Eleni: Hány korrekciós kérelem érkezett?
Lőrinczi Réka: 10-15 között
Kommunikációs Bizottság
Somogyi Dorina: A gólyabált hírdettük mindenhol, ahol tudtuk. Kint van a csopvezképzés is
a honlapon. Érkezett hozzánk egy üzlet és pszichológia magazinra való

kedvezményes

előfizetési lehetőség, ezt közvetítem felfele. Sokat foglalkoztunk Danival az új logó
megtervezésén és szeretnénk nektek bemutatni pár újat.

Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Mogyorósi Pálma: A tanulmányi ösztöndíjak péntek helyett vasárnap hajnalban kerültek be.
Az előző félévben mindenki kapott egy e-mail-t, hogy mi alapján számították ki az
ösztöndíjat. Editet nem tudom elérni, így nem tudok intézkedni az ügyben és először vele kell
beszélni ahhoz, hogy e-mail-t küldjünk a hallgatóknak Neptunon keresztül. A héten elutaztam
külföldre és 4-én Réka ment helyettem egy 7. emeleti megbeszélésre. Kari tanulmányi
bizottsági ülésen vettem részt, amelyen kivételes tanulmányi rend kérelmeket bíráltunk el.
Holnap fogok menni EHÖK-ös tanulmányi bizottsági ülésre.
Külügyi Bizottság
Farnadi Enikő: Most szerdán éjfélkor fog lezárni a Neptun, de a papíros pályázatokat még
csütörtökön 4-ig le lehet adni Ivettnél, vele konzultáltam a kari kiegészítő szociális
támogatással kapcsolatban. Azt a választ kaptuk, hogy ez még kidolgozás alatt van. A kari
honlapon több helyen félrevezető lehet a leírás az Erasmus-szal kapcsolatban. Szakmai
gyakorlatra bármikor lehet pályázni papíron. Pénteken ESN ELTE alakuló ülés, csütörtökig
lehetett elküldeni a módosító javaslatokat, én elküldtem, melyben az állt, hogy a kari
koordinátor ne lehessen HÖK-ös. Hosszas beszélgetés után megszavaztuk a javaslatot, 4-en
támogatták, 3-an tartózkodtak és 8-an nem fogadták el, ami azt jelenti, hogy ez nem kerül be
az Alapszabályba. Zita lett az elnök, Dorottya az általános alelnök, egy PPK-s lány lett a
kommunikációs alelnök, Csuki a gazdaságis és rendezvényes még nincs.

Rendezvényszervező Bizottság
Szabó Péter: Dani munkájának köszönhetően ma sikerült elküldeni a plakátterv mellett a
jegytervet is, holnap pedig elküldjük a karszalag tervet is. Nagyon sokan gondolják úgy, hogy
a neves fellépők és a kedvező jegyár miatt jönnek majd a TáTK-s buliba, de mivel a helyszín
befogadóképessége 700 fő, ezért én azt szeretném, ha limitálnánk a jegyeket 4-500 ELTE-s
jegyre és 200 külsősre. Ezzel azt szeretném elkerülni, hogy a bálon olyan emberek legyenek,
akiknek nincs semmilyen kötődésük a karhoz. Remélem a héten elkezdődhet a jegyárusítás.

Belügyi Bizottság
Nanosz Eleni: Március 5-én a belvárosban volt NT SzHÉK rendezvény. A szociális munkás
SzHÉK ülés megvolt, de még nem érkezett meg a jegyzőkönyv. A Heti Hétfőiben kimegy a
csopvez felhívás és csütörtökön csopvez megbeszélés lesz 17:30-tól. Vasárnap záródik a GT
jelentkezés.

2. Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni: 43 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett átment az új alapszabályunk, így ez ma
éjféltől érvényes lesz. Annyival kellett kiegészíteni, hogy a hatálybalépéssel egyidejűleg
hatályát veszti a korábbi Alapszabály és a hivatalban lévő tisztségviselőket nem érinti az új
Alapszabály. Most pénteken lesz az első LEN-es megbeszélés 10 órakor, Áron és Dani ott tud
lenni, nekem viszont nem jó az időpont. A HKR módosítás terén rossz híreim vannak,
beszéltem Petivel, aki Emíliával, akitől azt a választ kaptuk, hogy most nem tudnak egyelőre
ezzel foglalkozni és valószínűleg szeptemberig nem lesz előrelépés. Én elmondtam, hogy ez
többek között azért is rossz számunkra, mivel addig a működési keretünket használjuk és nem
tudom, hogy hogy lesz az átcsoportosítás. A közéletit és az Alapszabályt már átalakítottuk, de
a finanszírozást nem tudják hozzáigazítani. Először múlt év decemberében szóltunk és akkor
azt a választ kaptuk, hogy szeptemberben lesz kész. Tegnap éjfélkor elindult a TátKontúr
honlapja.

Ami

a

jegyzőkönyveket

illeti,

rendkívül

ütemesen

érkező,

minőségi

jegyzőkönyveket kapok, köszönöm. Múlt héten volt a Kari Tanácson az Alapszabályunk, nem
volt kérdés és egyhangúlag átment. Ma érkezett levelem Tóth Ágitól, a dékáni munkakör
pályázati felhívás kapcsán, amit Emíliáék átnézték és javasoltak rajta formai változtatásokat,
ezt nem kell újra megszavazni. Ma indítják a felhívást a választással kapcsolatban. 4-én
Editnél voltam találkozón, főleg az volt a lényege, hogy a Neptunt fejlesztők felé több
módosítási javaslatunk legyen, az egyik az lesz, hogy a gyakorlati jegyeket ugye a HKR
szerint határozott időn belül be kell írnia az oktatóknak és nagyon fontos változás lesz
tavasztól, hogy akinek nem érkezik meg a gyakorlati jegye a HKR szerinti időpontban, az
levelet fog kapni a Neptuntól, hogy jelezze az oktatónak a jegybeírás hiányát, tehát nem csak
az oktató, de a hallgató is értesül a hiányról. Automatikus Neptun üzenet lesz minden
hallgatónak. EHÖK elnökségi ülés volt múlt hét szerdán, ahol főleg a rendezvényekről volt
szó. 5-én volt a szociális tanszéki est rendezvénysorozatának beszélgetése, ahol én is részt
vettem a beszélgetésben. A közelgő bálra szeretne bejönni hozzánk és a PPK-ra 2-3 BTK-s

fiatal, akik videózni szeretnének, kértem, hogy küldjenek arről levelet, hogy pontosan mit
szeretnének. Ma volt Szenátus, ahol egy napirendi pont volt, az Alapszabályok elfogadása, az
összes egyhangúlag ment át. Az ÁJK-n a nyílt szavazása is megmaradt, ezt az elnökségin
tartózkodtam, de a Szenátuson már elfogadtam. Mohos Kata elkészítette a választási kiírást,
Dorinának ezt továbbítottam és holnap reggel indul a választás, külön fog menni egy
választási hírlevél is. Mondtam a Katának, hogy 17-éig jelölőlapokat kell készítenie. Kell az
elnökre, EB elnökre és KGY tagokra is.
3. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
Nanosz Eleni: Csütörtökön lesz Kari Tanács. Megnéztétek a meghívót?
Váry Dániel: Elolvastuk az előterjesztést és a módosítást is. 1 napirendi pont van.
Nanosz Eleni: Találkozzunk csütörtökön 13:45-kor.
4. Egyebek
Lőrinczi Réka: Most kaptam a hírt, hogy elindult ma a kérdőív, ezt mindenki kitöltheti, aki
kapott szoctámot.
Takács Bence: Most szerdán nem leszek az irodában, de telefonon elértek.
Nanosz Eleni megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

