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1. Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni:A meghívót előzetesen kiküldtem. Holnap kezdődik a jelölt állítás. Holnaptól
lehet felvenni a jelölőlapokat a HÖK irodában. Bence, kérlek, csinálj egy excel táblázatot,
amiben fel vannak sorolva a szakok, fel van sorolva, hogy hány mandátum helye van és
kezdjük el felírni azokat, akiket reálisnak tartunk, hogy induljon a küldöttgyűlési tagnak. Egy
hét van erre a Választási Bizottság kiírása alapján, minél többen vannak, annál jobb.
Szerintem legalább olyan aránynak kellene lennie mint tavaly, hogy egy év múlva is be
legyenek töltve a helyek. Mindenkit buzdítsatok arra, hogy induljanak, aki csak él és mozog.
Ma volt a HÖK-ös része a MAB akkreditációnak. Pálma, Réka, Bence és én voltunk bent az
irodában, amikor volt. Még nem kaptam meg az anyagot azzal kapcsolatban, hogy mit írt le a
beszélgetésből Pausits. Nem volt különösebben érdekes a dolog. Kérdezett pár kollégiumi
kérdést, pár hallgatóval kapcsolatos kérdést, pár szakkollégiumi kérdést. TDK, szociális
támogatás és OMHV. Nagyjából ezek voltak azok, amikre kitért. Illetve megerősített minket
abban, hogy fontos szeptembertől az egységes szociális támogatásos rendszer legyen az
ELTE-n. Nem volt a végén jegyzőkönyv, ezt egy kicsit hiányoltam.
Dukay Károly levelét továbbítottam nektek,így azt ti is láthattátok a szociális munka
világnapja matricázásról. Visszaírtam neki egylevelet, hogy nagyon szívesen segítünk a
munka elvégzésében, ugyanakkor nem tisztségviselők ragasztották ki, nem mi szervezzük,
nem mi osztjuk, tehát nem vagyunk kapcsolatban a szervezéssel. Annyit írt vissza, hogy
köszöni szépen, ha segítünk az eltűntetésében és elnézést kér, úgy tudta, hogy mi szervezzük.
OHÜB-ön levélszavazás volt, mert csak a PPK HKR módosítása lett volna napirenden. 12-én
volt újabb Kari Tanács az SZMSZ-szel kapcsolatban. Összességében a hallgatói

önkormányzatokat nem érinti az SZMSZ semmilyen szinten, a tájékoztatáson túl annyi van
benne, hogy hol található a további szabályozása – alapszabály, HKR. A Hallgatói
Szolgáltató- és sportközponttal kapcsolatban annyi módosítási javaslata lesz az EHÖK-nek,
hogy a szolgáltatóközpont vezetőjének a kinevezéséről véleményezési jogköre legyen a HÖKnek is.
11-én volt EHÖK elnökségi ülés, rektori kulturális pályázatot bíráltunk. Maga a pályázási
időszak határideje nem lett kitolva, a hiánypótlási időszak viszont igen. Minden olyan
pályázat, ami formai hibás vagy határidőn túli volt, azt automatikusan lehúztuk a listáról,
ahogyan eddig is tettük azt. Múlt szerdán ez a gyakorlat egy kicsit megváltozott. Az Eötvös
Szakkollégium másfél milliós pályázatát, annak ellenére, hogy három árajánlat szükséges, és
ők kettőt csatoltak csak, tárgyaltuk. Felmerült az ötlet, hogy a hat részönkormányzat között
felosztják a másfél millió forintot, és így működési keretről lesz kifizetve az összeg. Megírtam
e-mailben, hogy sajnos ezt így én nem tudom támogatni, nekünk van az Angelusz, az
Eötvösben 1 műhely társadalomtudományi a 17-ből és alig 17 tagja van a több, mint 300-ból,
nem igazságos az egyenlő arányú elosztás.
Ma 10.30 órakor volt egy utolsó egyeztetés a bállal kapcsolatban. Holnap elfogy a maradék
30 darab 800 forintos jegy, utána már csak az 1300 forintos ELTE-s jegy vásárolható a
helyszínen.
2. Tisztségviselői beszámoló
Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka:Múlthét hétfőn tartottunk egy bizottsági ülést, ahol elbíráltuk a korrekciós
kérelmeket. 13 érkezett be a határidőn belül. Plusz egy határidő után, de elbíráltuk azt is.
Ebből hat esetben gondoltuk azt, hogy jogos volt a reklamáció, úgyhogy ők meg fogják kapni
utólag az ösztöndíjat. Kedden esélyegyenlőségi ülésen voltam az EHÖK-ben, ahol a karunkon
tanuló fogyatékosséggal élő hallgatók ingyenes nyomtatásról volt szó. A személyi segítőkről
is szó esett. Szociális támogatás napi rendi pont is volt, ahol megbeszéltük a problémáinkat, és
hogy mi a baj a rendszerrel.
Kommunikációs Bizottság
Novák Dániel: Március 10-én kiment a választásos hírlevél, megosztottuk a közösségi
oldalon is. A jelölt állításhoz csinálunk külön coverfotót. Tervben van a jelöltek
lefényképezése. Lesz egy bemutatkozós sablon, hogy nagyjából mit írjanak le a jelöltek. A
logó kérdés még mindig nem tiszta.
Gazdasági alelnök
Váry Dániel:Nagyjából már mindent tudtok a Gólyabálos közbeszerzéssel kapcsolatban.
Elvileg megkötjük a szerződést holnap.
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Mogyorósi Pálma:Kedden volt ülés, amin nem tudtam részt venni, mert Szociológusok
testközelbent tartottam, de megkérem Rékát, hogy mondja el pár pontban, hogy mi

történt.Csütörtökön megyek 15 órára az EHÖK-be egy TB ülésre. Március 9-én volt kari
tanulmányi bizottsági ülés.Szóba került a javító vizsga, amiről korábban szóltam nektek.
Március 12-én Kari Tanácson voltam. Március 10-én MAB beszélgetésen vettem részt. Eddig
két tudományos pályázat érkezett be. Tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban folyamatosan
kapom a korrekcióval kapcsolatos igényeket.
Lőrinczi Réka: Három napirendi pont volt a TB ülésen, aztán felvettünk egy negyediket is.
Beszéltünk a HKR-ről, felvetettek néhány problémát, főleg az IK részéről. Az elején közölte
Krisztián, hogy félévente egy olyan Szenátus lesz, amire HKR módosítást lehet bevinni. Szó
volt a kivizsgálásról, az akkor van, ha 80% megbukott a vizsgán. Harmadik napirendi pont
volt a kitüntetéses diploma, hogy mit csináljunk vele. Most úgy van, hogy csak négyesed és
ötösöd lehet és el kell érned a 4,51-es átlagot valamint a védésednek, szakdolgozatodnak
ötösnek kell lennie. Így nagyon sokan kiesnek belőle, főleg a BTK-n. Az utolsó, negyedik
napi rendi pont a puskázás volt, valamint hogy ennek, hogyan lehet határt szabni. Semmiről
sem szavaztunk.
Belügyi Bizottság
Pintér Luyi:Zaránd Péternek írtam e-mailt és csatoltam a pályázatot és a szervezői listát is
azért, hogy minél előbb tisztázzuk, hogy kik lehetnek szervezők a gólyatáborban és kik nem.
Külügyi Bizottság
Farnadi Enikő:Múlthét szerdán volt az Erasmus leadásának a határideje. Írtam Ivettnek,
hogy mikor lesz bírálás, még nem válaszolt. Holnap 16 órától fogunk mentorfelvételit tartani.
Múlthéten volt hirdetve, kilenc ember jelentkezett. A mentortábornak megvan az eseménye.
Megkérdeztem Csukit és ő azt mondta, hogy olyan 8 ezer forint/fő lesz a tábor, így a karról
18-20 ember tudna menni.

3. Egyebek
Nanosz Elenimegköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

