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Elnökségi ülés
2015. április 13. 16:00

Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Tisztségviselői beszámoló
3. Választási beszámoló
4. ELTE TáTK Küldöttgyűlés összehívása
5. Egyebek
Mandátumellenőrzés: az Elnökség 7 fővel határozatképes.
Napirend egyhangúlag elfogadva.

1. Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni:Előzetesen kiküldtem a napirendi pontokat, szavazzunk róluk. Múlt héten
beszéltem Kiss Edinával a leendő EHÖK kabinet összetételéről és abban állapodtunk meg,
hogy a következő választásoknál, ha az EHÖK KGY is támogatja, akkor még egy TáTK-s
kabinettag is lesz az EHÖK-ben, mert Réka lenne a szociális alelnök. Rékával is beszéltünk
természetesen erről, úgy lenne a legjobb kivitelezni, hogy a következő szociális támogatás
időszakot és ponthatár megállapítást még Réka csinálja meg és utána mondana le kari szinten.
Egyébként az új alapszabály ezt lehetővé is teszi. Október 15-e után választásokat kell tartani
majd a be nem töltött KGY helyekre. Április 1-jén és 8-án találkoztunk Bencével azért, hogy
átbeszéljük a mandátumba lépés utáni teendőket. A héten szerdán, a KCSSK-ban lesz
kihelyezett EHÖK elnökségi ülés. 8-án találkoztam Juhász Gáborral, aki a találkozón jelezte
szándékát a dékáni pályázással kapcsolatosan, illetve a kar életéről beszélgettünk, elmondtam
neki, hogy tőlünk korrekt hozzáállásra számíthat, minden esetben a kar érdekeit fogjuk a
legfontosabb szempontnak tekinteni. 8-án volt EHÖK elnökségi ülés, ahol szó volt az április
30-i majálisról. Ezen felül beszéltünk a korrigált kreditindexről és a mi tanulmányi ösztöndíj
számításunkról is, ahol az a megállapítás történt, hogy az NFTV a tanulmányi ösztöndíj
kiszámításánál a korrigált kreditindexet tartja a legjobbnak. Igazságosságát nézve a TáTK-s
rendszer jobb, de ebben a formában NFTV ellenes. Szó volt még a tanárképzési referensről,
ez ugye minket kevéssé érint. Szimpátia szavazással megszavaztuk Nagy Anettet, aki TTK-s

hallgató. A beszámolókat időben megkaptam, köszönöm szépen mindenkinek. A szavazás
végeredményéről szeretném, hogyha holnap reggel 8 órakor lenne egy hivatalos forma, hogy
lezárult. Az elnökségi tagok pályázatát kérem elkészíteni holnap este 20 óráig, hogy időben ki
tudjam küldeni a kgy új tagjainak számára. A héten lett volna Kari Tanács, de elmaradt. Arról
szerettem volna még beszélni, hogy amikor a mandátum csere megtörténik, akkor az átadásátvételi jegyzőkönyvet kell készíteni. 21-én lesz az alakulő küldöttgyűlés és azt szeretném,
hogy azon a héten péntekig ez megtörténjen, mindenki készítse el a dokumentumokat, hogy
lehessen iktatni azokat.
2. Tisztségviselői beszámoló
Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka:Megérkezett a nem hivatalos értesítés a fellebezésekről. Négy fellebezés
érkezett be, abból kettőt fogadott el a HJB, kettőt pedig elutasított. A kettő elfogadottból az
egyik Neptun hiba volt, amit az SDA elismert, a másik pedig önkormányzati hiba volt, amit
az adott önkormányzat is elismert. Tehát nem bírálói hibáról volt szó. Mindenki megkapta egy
nappal korábban az utalását az eredeti körlevélhez képest, kivéve a rendkívüli szociális
támogatást igénylő hallgatók, ez három embert érintett. Az aláírandó papírok közül az egyikre
nem került aláírás a TH oldaláról, emiatt nem tudott kimenni az utalásuk. Pótszámfejtést
fogunk kérni, felvittem a papírokat ma Edithez. 8 napon belül, ha engedélyezik, akkor
elindítják az utalást annak a három hallgatónak. Voltam HÖOK-on, ahova már csütörtökön
leutaztam. A beszámolómat elkészítettem.
Kommunikációs Bizottság
Somogyi Dorina:A beszámolómat elküldtem. A következő héten tart majd ülést Döme, ahova
már a következő bizottsági elnök fog elmenni.
Rendezvényszervező Bizottság
Szabó Péter:Múlthéten voltunk Áronnal megbeszélésen a LEN-nel kapcsolatban.
Megindítottuk a pályáztatást az amatőr zenekarok számára, már lehet jelentkezni a felületen.
Gazdasági alelnök
Váry Dániel:Lent voltam HÖOK-on, a szekciók jók voltak, gazdasági területen nem történt a
héten érdemleges dolog.
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Mogyorósi Pálma:Elindult a párhuzamos képzés kompenzációja április 6-tól lehet április 19ig lehet rá pályázni. Az EHÖK Tanulmányi Bizottsága még mindig nem ülésezett. A
vizsgaidőszak kb. egy hónap múlva fog indulni. A beszámolót elküldtem.

Belügyi Bizottság
Pintér Luyi:Amint leadta minden SzHÉK-es a szakdolgozatát, meg fogom kérni őket, hogy
aktivizálják magukat. Lehet jelentkezni a LEN-re dolgóznak pakolni, szemetet szedni.
Gólyatáborban minden szervezőnek ELTE-s hallgatónak kell majd lennie illetve a szervezők
névsorát befogják kérni. A beszámolómat időben elküldtem.
Külügyi Bizottság
Farnadi Enikő:Megvolt az Erasmus bírálás, az előbíráláson Eszter és Milán voltak. A
rendesen Csuki és Milán. 33 pályázat érkezett be és ebből 27-t fogadtunk el.

3. Választási beszámoló
Nanosz Eleni:28,61%-nál tartunk pontosan. Azt szeretném kérni, hogy holnap reggel 8-ig
küldjétek el a neveket, hogy kik kerültek be a küldöttgyűlésbe.

4. ELTE TáTK Küldöttgyűlés összehívása
Nanosz Eleni: A záró rövid lesz. Réka kellene terem jövő hét keddre. 17.40-től lesz a záró
küldöttgyűlés és 18.40-től lesz az alakuló. Előtte lesz egy elnökségi is.Ki az aki eltudja
fogadni, hogy 2015. április 21-én tartsunk záró küldöttgyűlést az alábbi napirendi pontokkal:

Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Tisztségviselői beszámoló
3. Ellenörző bizottság beszámolója
4. Egyebek
Egyhangúlag elfogadva.
Nanosz Eleni:A termet pedig holnap fogom elküldeni, a meghívóval együtt. Alakuló
küldöttgyűlés napirendi pontok:
Napirend:
1. Választási Bizottság beszámolója
2. Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása
3. Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
4. Elnökség tagjainak megválasztása


Gazdasági alelnök



Belügyi- és Szakosképviseleti Bizottság elnöke



Szociális alelnök



Kommunikációs Bizottság elnöke



Külügyi Bizottság elnöke



Rendezvényszervező Bizottság elnöke



Tanulmányi alelnök

5. Referensek és tagok megválasztása:


Belügyi tag



Kollégiumi referens



Esélyegyenlőségi referens



Kommunikációs tag



Külügyi tag,



Sport és kulturális referens



Jogsérelmi referens



Tudományos referens

6. Kari tanács hallgatói frakciójának tagjainak megválasztása
7. Egyebek
Időpontja: 2015. április 21. 18.40. A terem holnap lesz meg. Aki ezt így eltudja fogadni,
kérem tegye fel a kezét.
Egyhangúlag elfogadva.

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

