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Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Tisztségviselői beszámoló
3. Kari tanács anyagainak tárgyalása
4. Egyebek
Mandátumellenőrzés: az Elnökség 6 fővel határozatképes.
Módosított napirend:
1. Tisztségviselői beszámoló
2. Kari tanács anyagainak tárgyalása
3. Egyebek

A módosított napirend egyhangúlag elfogadva.

1. Tisztségviselői beszámoló
Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka: Voltam EHSZÖB ülésen múlthét szerdán, ahol kiírtuk az Erasmusos
pályázatot. Az alaptámogatásról szerettünk volna határozni, de ezt sajnos nem tudtuk
megtenni, mert még mindenki abban a hitben volt, hogy időben elbírálta az összeset. Az SDA
visszaállította a kérvényeket, amik eltűntek és így felbukkant plusz nagyjából 500
alaptámogatásos kérvény, melyeknél nem volt bírálat. Ezért erről nem tudtunk határozni, mert
azokat még meg kellett csinálni. Erről majd levélszavazás lesz. Rossz volt a Neptun, ezért
kitoltam a hiánypótlás határidejét péntek délig, de még ezt is tovább toltam szombat délig,

hogy ne vesszenek el a kérvények. 326 szociális támogatásos kérvény és 92 alaptámogatásos
kérvény érkezett be összesen. Pénteken bírálunk.
Kommunikációs Bizottság
Somogyi Dorina: Szerdán lesz bizottsági ülésünk, ahova az elnöki megbizottat is szeretettel
várjuk. Andrist én is fogom keresni a videó miatt. A heti hétfőit este küldöm. Én a jövőhéten
egyáltalán nem leszek, ezért Andrisnál lesz a mandátumom. Andris fogja kiküldeni a heti
hétfőit, a honlapot és a facebook-ot is ő fogja csinálni azon a héten.
Rendezvényszervező Bizottság
Szabó Péter: Csütörtökön lesz a Gólyatábor after, videó vetítés a Harmóniában lesz.
Októberben lesz egy ’90-es évek buli. Gólyabálra már ajánlat érkezett az Experidance
rendezvényháztól. A felsőbb vezetés most azt szeretné, hogy csak egy gólyabál legyen.
Gólyatábor after játékállomásit pedig Bence elmondja.
Takács Bence: Kiírtam, hogy vállaljátok el, amit nagyon szépen megcsináltak a szekciók.
Még ma rögtönöztünk egy gyors szekciót is. A kellék igényeket jó lenne, ha ma estig
elküldenétek. A helyszíneket megpróbálom holnapra összeállítani. Fedett helyre nem tudunk
menni.
Gazdasági alelnök
Váry Dániel: Először beszélek a gazdasági ügyekről. Aztán elmondom, amit Eleni írt emailen, nem tudom, hogy hányan olvastátok el. Végül beszámolnék én a múlthét csütörtökön
lezajlott EHÖK Elnök Választó Küldöttgyűlés eseményeiről. Erről kiegészítést kérek majd
Rékától, Pálmától és Bencétől, hogy ők hogyan érezték magukat.
Gazdasági ügyeknél a legfontosabb, hogy továbbra sem tisztázodótt, hogy pontosan mikor
lesz a keretünkön pénz, mikor lesz közbeszerzés. A legfontosabb a TátKontúr és az irodaszer.
Amíg a rendszer azt mutatja, hogy nincs fedezet, addig nem tudunk mit csinálni. Ma azt az
információt kaptam, hogy ez a héten rendeződik. Várjuk a fejleményeket és az analitikát.
Irodafelújítással kapcsolatban tudnék annyi újdonsággal szolgálni, hogy múlthét hétvégén az a
információ érkezett, hogy keretátadással fogjuk kifizetni az iroda felújítását. Ez annyit jelent,
hogy ez nagyban gyorsítja a munka folyamatokat. Azt kérte Dukán András, az EHÖK
gazdasági alelnöke, hogy így csináljuk.
Áttérnék az Eleni által írt levélre. Ugye ebben írta le, hogy sajnos nem fog visszaérni. Ebből a
lényeges pont az, hogy van egy olyan napirendi pont, hogy a Kari tanács anyagainak
tárgyalása. Holnap találkozik a frakció. Amit még Eleni elakart mondani, hogy a keringős
ruhát a Réka intézi a Gólyabálra és nagyjából 10-15 párral számolunk. A tanár megvan,
Dorina ajánlására. Csütörtökön lesz a GT after, előtte a kincsvacsora a világoszöldeknek, de
erre páran nem tudnak jönni, mert mentorfelvételi is lesz. A videóról most írt Andris, hogy
holnap estére meglesz.
EHÖK Küldöttgyűlés. Megbeszéltük csütörtökig, hogy hogyan szeretne szavazni az ELTE
TáTK Hallgatói Önkormányzata és hétfőn már arról döntöttünk, hogy mint jelölőkar nem
szeretnénk Zaránd Péter mögé állni. Ezek után határoztunk arról levélben, hogy hogyan
szeretnénk szavazni. Az Elnökség döntő többsége megszavazta, hogy ne támogassuk, így

végül négy nemmel szavaztunk. Vita nem volt, elég rövidre sikeredett. Szavaztunk aztán volt
egy hosszabb szünet, majd ismertették az eredményt. Rektorhelyettes úr mondott egy
köszöntőt a Péternek. Ezek után volt még 1-2 napirendi pont, mint például az Ellenörző
Bizottsági tag megválasztása. Pálma, Réka, Bence még valamilyen kiegészítést mondjatok.
Lőrinczi Réka: 23 igennel, 6 nemmel és 2 érvénytelen szavazattal lett megválasztva.
Váry Dániel: Végül a PPK volt az a kar, aki előre írásban jelölte a Pétert. Később szóban is
megerősítették és csatlakozott hozzájuk még a BTK, a KolHÖK és végül a TÓK is. Négy
jelölő kara volt. Nagyjából ennyit mondanék el az EHÖK Küldöttgyűlésről. Ha van kérdés,
akkor tegyétek fel.
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Mogyorósi Pálma: Pénteken voltam Balogh tanár úrral konzultálni, beszéltünk a nemzetközi
tanulmányosokról. Továbbá még beszéltünk a HKR módosításról, ugye arról, hogy az
opponens valamilyen szempontrendszer általi értékelne. Ő Wessely Annát ajánlotta, hogy a
TDK szempont rendszerét kérjem el tőle. El is kértem és meg is kaptam. Andrissal már
beszéltem, hogy csináljon tudományos és szakmai ösztöndíjhoz plakátot. Elvileg ezt csütörtök
este elküldi nekem, vagy egyenesen a Dorinának. Szeptember 29-től október 20-ig fog tartani
a pályázási időszak és október 22-én fogjuk Annával, Danival és Lillával, így négyen bírálni.
Neptunon keresztül kell leadni a kérvényt. Október 24-én Imre megkapja az utalási listát
aláírva. A tárgyfelvétellel és a vizsgajelentkezéssel kapcsolatban csinálni fogok egy
infografikont.
Külügyi Bizottság
Farnadi Enikő: Szerdán volt megbeszélés az IK-val és a TTK-val Külügyi börze kapcsán.
Igazából arra jutottunk, hogy az még messze van, úgyhogy a mentortáborról beszélgettünk.
De lehet, hogy az ELTEfeszttel akarják együtt, szóval még nem vagyok biztos, hogy mi lesz a
börzével. Szokott lenni Külügyi börze ősszel és Erasmus hét a tavaszi félévben. Ma lesz
EHKB ülés 19 órakor, úgyhogy erre majd rákérdezek és kiírjuk az operatív bizottsági
tagoknak a pályázatát. Ma volt a pótpályázat határideje, 16 óráig lehetett leadni Györke
Juliannánál papíron. A pályázatok bírálása szeptember 30-án lesz 14 órakor. Mi előtte
átfogjuk nézni, ilyen előbírálati szempontból Eszterrel. Múlthéten tartottunk mentor
találkozót, az elsőt a félévben. Illetve tegnap éjfélig volt a mentorfelvételire való pályázásnak
a határideje. Több mint 70 jelentkező lett. Kedden és csütörtökön 16 órától lesznek a szóbeli
elbeszélgetések. Ezután lesz egy 3 alkalmas képzés, mint például a csopvez képzés volt. Egy
rövidített szakmai dolgokról lenne szó, mert Györke Julianna sokat panaszkodott, hogy a
mentorok nem mindig kompetensek.

2. Kari tanács anyagainak tárgyalása
Váry Dániel: Holnap 14 órakor lesz az idei első Kari Tanács ülés. Az első napirendi pont a
tudományos kutatás és szervezés innovációs rektorhelyettesének program ismertetője, szóbeli
előterjesztés. A második napirendi pont az európai tanulmányok tanszék tanszék vezetői
pályázatának véleményezése illetve a szakigazgatói megbízások véleményezése. Kisebbség

politika MA Bíró Judit, szociálpolitika MA Nyilas Mihály illetve egészségpolitika tervezés és
finanszírozás MA Bokor Zoltán. Majtényi Balázs pályázik a politika és nemzetközi
tanulmányok intézetének európai tanulmányok tanszékének tanszék vezetői tisztségére. A
következő pont javaslat az egyenlő bánásmód az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek
fejlesztésére. A következő napirendi pont az a szociológia doktori iskola névváltozásának a
javaslata. Az utolsó az a egyebek, amiben van egy pont ami érint minket, mégpedig a
tájékoztatás a TáTK gólyatáborral kapcsolatban. Eleni az előterjesztő. Holnap 13.45 órakor
találkozunk az irodában a frakciótagokkal.

3. Egyebek
Váry Dániel: Van-e valakinek egyebe? Nekem nincs.
Váry Dániel megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

