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Mandátumellenőrzés: az elnökség 8 fővel határozatképes.
A napirend egyhangúan elfogadva.

1. Elnöki Beszámoló
Váry Dániel:Eleni megkért, hogy én tartsam az elnökségit, elküldte a beszámolóját is. Ezen
kívül elmondom majd a saját beszámolómat is. Fogunk beszélni a küldöttgyűlési jelöltekről,
választási részeredményekről is. Volt 18-án EHÖK elnökségi, aztán 19-én volt bírálás. Jól
ment a gólyabál is, köszönjük a munkát Petinek és Áronnak. 23-án volt informális elnökségi
ülésünk is és Szenátus is, ami elhúzódott, ezen a Szenátuson fogadták el az ELTE új SZMSZét. Volt gazdaságis és rendezvényes ülés, erről majd Áron fog beszámolni. Gazdasági
szempontból nem volt sok említésre méltó téma. Egyelőre az új költségvetésre várunk. A
mostani gólyabál a közbeszerzés miatt sokba került, de a gólyatábor emellett olcsó volt, így
nem állunk rosszul. 25-én érdemi téma hiányában elmaradt az EHÖK elnökségi ülés,
iskolaszövetkezeti ülés viszont volt. Eleni kérte, hogy beszéljük meg, hogy minden rendben
van-e a választással kapcsolatban. Kiemelte, hogy 23 mandátumunk lesz nagyjából, ezen
jövőre dolgozni kell majd. A jelölőlapokon például nem volt plusz hely az aláírásoknak.

2. Tisztségviselői beszámoló
Gazdasági alelnök
Váry Dániel: Dolgozunk rajta, hogy minden a helyén legyen. Bálint újra felküldte az
irodaszer rendelésünket. Ezt korábban azért dobták vissza, mert túl sok volt benne a papír.
Igazából mi elég sok hallgatót szolgálunk ki, jelenleg leginkább csak papírra van szükségünk.
Rendeznünk kell még az iroda felújítást is, ezt valószínűleg az EHÖK fogja kifizetni, amit
majd visszapótolunk a keretükre, mivel a mi keretünkön most nincs pénz a gólyabál miatt. A
mentortáborral is hasonló a helyzet.
Rendezvényszervező Bizottság
Szabó Péter:Volt a héten rendezvényes ülés, ahol a LEN-ről volt szó, ezen helyettem Áron
vett részt. Én elkészítettem egy beszámolót a gólyabálról és felezőről, ebben megköszöntem a
BPS-nek a lebonyolítást. Az aggályaimat is beleírtam, a tárgyalási módszerükkel és az
árajánlattal kapcsolatban. A Wellhello menedzsmentjének jeleztük, hogy az általuk behozott
emberek elég kellemetlenül viselkedtek.
Fazakas Áron: Felmerült az ülésen, hogy a nagy tavaszi egyetemi napok, bölcsész napok,
LEN, stb. egy nagy közös rendezvény legyen, ne több különálló. Így könnyebb lehetne a
szervezés, és a szponzorok szerzése is.
Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka: Az elmúlt héten semmi nem történt a bizottság életében. Amit a múlt héten is
elmondtam, azok a fellebbezések. Közülük egy lehetséges, hogy jogos. Kaptunk egy panaszt
is egy hallgatótól, aki azt mondta, hogy engem többször keresett, de nem válaszoltam. Engem
ő nem is hívott és nem is írt.
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Mogyorósi Pálma: Az előző héten elbíráltuk a tudományos ösztöndíjakat, 12 pályázat volt, 2
csoportos. A múltkor már volt szó a tanulmányi ösztöndíjak EHÖK szintű egységesítéséről. A
TTK tanulmányisával, Diával már beszéltünk erről. A tanulmányi ösztöndíjak korrekciója
megtörtént a héten, írtam Iminek.
Kommunikációs Bizottság
Somogyi Dorina:Nyilvánosságra hoztuk a jelölteket. Mindenkiről teszünk fel képet és
bemutatkozó szöveget is, akinél van. Készül cover photo is. A puzzle logó tetszett
mindenkinek, így ez fog maradni.
Külügyi Bizottság
Farnadi Enikő: Volt mentortábor, ketten lemondták a jelentkezésüket. A közbeszerzés nem
jól sikerült, mert nem ott voltunk, ahol szerettünk volna. A körülmények nagyon rosszak

voltak, de szerintem élvezték a mentorok így is. Húsvét utáni héten elvileg lesz bírálás, de úgy
tűnik, hogy sok mindenkinek nem jók az időpontok.
3. Választási beszámoló
Csala Bence:Ellenőriztük a jelölőlapokat és az aláírásokat. Az eltelt idő függvényében egész
magas számokat láthatunk a részvétel tekintetében.
Takács Bence: A részvételi arányok nagyjából a következők: NT: 10,33%, szociológia: 12,
21, társadalmi tanulmányok: 8,24, szociális munka: 7,8, alkalmazott közgazdaságtan 9,6.
Ezek csak a mai nap eredményei.
Váry Dániel: Mindenki kap emlékeztető e-mailt, hogy szavazzon, az időszak közepén is. A
részvételi arány függvényében szerintem akár több üzenet is kimehet majd.
Takács Bence: Hajdinák Dávid fog bejönni a szünetben egyszer, hogy megnézze a részvételi
arányt.
Váry Dániel: Mivel a hibás jelölőlapok miatt kevesen kerültek be, át kell gondolni, hogy ez
hogyan legyen a jövőben. A legitimációnkat nem segíti, hogy kevesebb a küldöttgyűlés
létszáma.

4. Egyebek
Váry Dánielmegköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

