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1. Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni: Múlt héten hétfőn nem volt alkalmam visszaérni a szenátusi ülésről az
elnökségire, mert bár nagyon kevés napirendi pontunk volt, írtam nektek informális keretek
között, hogy huszonöt percig tartott az, hogy egy napirendi pontot felvegyünk-e a többi közé,
ennek megfelelően zajlott a Szenátus további része is, nyilván nagyon feszült volt a hangulat.
Egy viszonylag komoly vita alakult ki. A vita tárgya az volt, hogy Zaránd Péter több elnök
kérésére felszólalt a Szenátuson azzal kapcsolatban, hogy az ELTE Egyetem vezetése nem
megfelelő közleményt adott ki, amelyben sértő dolgokat is ír a HÖK-ről, pl a 'belterjesség'
vizsgálatáról. Rektor Úr nem volt jelen a szenátusi ülésen, úgy hogy lényegében nem tudtuk
megvitatni ezt a problémakört.
Voltam Juhász Gábornál személyesen egyeztetni, több kérdést feltett az önköltséggel
kapcsolatban, amiket utána elküldtem Csukovits Balázsnak aki megválaszolta, amit utána
visszaküldtem dékánhelyettes úrnak, úgy hogy most már nem lehetnek kérdései, mindent tud
a Kieg.-támról, arányokat, számokat, résztvevőket, hányan vannak költségtérítésen, hányan
vannak államin. Volt OHÜB ülésünk, a félévben az első, amit már Orosz Éva tartott meg,

tizenöt percig tartott, elfogadtuk a HKR TáTK-ra vonatkozó különösrészeit módosító
előterjesztést.
Volt szeptember 18-án EHÖK Küldöttgyűlés, erről hallottatok, EHÖK elnökségi volt
szeptember 17-én. Szenátusi ülés után volt rendkívüli EHÖK elnökségi ülés, mert az van,
hogy egy éve nincsen közbeszerzéses rendezvényes szerződése a hallgatóknak de az
egyetemnek van, és azzal volt megcsinálva

a LEN. És az van írva a közbeszerzési

szerződésbe, hogy egy darab bál megrendezése lehetséges. Azt mondta az egyetem vezetése,
hogy van egy darab bálja az ELTE-nek, és emiatt lett összehívva rendkívüli elnökségi ülés,
hogy ez hogy lesz megoldva. Péter próbált lobbizni, hogy ne egy darab gólyabál legyen,
hanem több, most újra rendkívüli elnökségi ülésünk van 17:30-tól, én bizakodom.
Volt Kari Tanács Ülésünk múlt héten kedden, azonban nem volt határozat képes az ülés.
Eddig még ilyen nem fordult elő a TáTK-n. Mondtam nektek, hogy elküldtem a részletes
programot meg a játékleírást a táborról, és erről beszélgettünk, mert ez egy informálisabb
téma. Szerintem nem volt olyan rossz beszélgetés, nyilván voltak olyan pontok ahol Örkény
tanár úr megkérdezte, hogy miért van egyáltalán gólyatábor. De több szempontból is jót tett,
vagyis legalább a TáTK-n belül, hogy volt ez az ülés. Kevesen voltak, másmilyen jellegű
kérdéseket tettek fel. Nem tudom, hogy a többiek hogy érzik, én szerintem jó részt sikerült
értelmes és érdemben jó információkat és válaszokat adnom.
Szeptember 24-én volt utána a következő EHÖK elnökségi ülésünk, ez egy négy órás ülés
volt, ahol ott volt a HÖOK leendő elnöke Gulyás Tibor.
25-én volt a Szociális munkás találkozó, erről röviden annyit, hogy sajnos kevés hallgatót
érdekelt, pedig rengeteg kérdés érkezik az ösztöndíjakhoz és most, amikor lehetőség lett volna
arra, hogy mindenre választ kapjanak mégsem jöttek, viszont Darvas Ágival és Tánczos
Évával egy nagyon kellemes beszélgetés és együttgondolkodás alakult ki abban a pár órában a
HÖK-kel kapcsolatban.
Írtam Dukaynak, hogy Dani megkapta a tervezetet arról, hogy mennyibe fog kerülni az iroda
felújítása, és nekem kellett a megrendelőit megírni, elküldtem, minden rendben van eddig.
Gólyabálról ma lesz pontosabb információm. Nyilván igyekszem azon lenni, hogy ne legyen
az, hogy egy gólyabál van, de azért a nincsen gólyabál vagy közös van közül én még mindig
azt mondom, hogy a közös a jobb. TáTKontúr és irodaszer megrendelése folyamatban,
elkészült az analitika, továbbra sem küldték el nekem, csak Daninak.
Elnökségi hétvége október 31. és november 7-ei hétvége az, ami a két legtöbb szavazatot
kapta. Október 31-i hétvégén van Halottak napja és az már a szünet hete. Szóval én a
legértelmesebbnek azt gondolom, hogy az őszi szünetet ne szakítsuk meg. Ahhoz, hogy
érdemben tovább tudjunk menni, azt szeretném kérni, hogy Dani az elnökségi ülés után küldj

egy levelet, hogy a november 7-ei hétvégét mindenki gondolja át újra, aki eddig nemet jelölt
de mégis jó neki a hétvége, az javítsa a szavazatát. És akkor szeretném, ha a november 7-ei
hétvégét lőnénk be. Akkor biztos, hogy időben el tudjuk indítani a foglalást.
Az Expert-tel kapcsolatban nem sikerült közös időpontot létrehozni, akkor most kipróbáljuk,
hogy mindenki beírja, hogy mikor ér rá. És akkor annak megfelelően fogunk tudni
továbbmenni, úgyhogy kérek mindenkit, hogy megvan a levél és írjátok be magatokat rá még
a héten.
A SzHÉK-elnökökkel fogok jövő héten találkozni, mert a legtöbb SzHÉK elnök eltűnt, nem
csinálnak semmit, nem tartanak üléseket, nem járnak elnökségire és nem válaszolnak a
leveleimre. Meg fogok kérdezni mindenkit, hogy szeretne-e maradni az elnöki pozícióban
vagy szeretne-e cserélni. Mert ez nem annyira jó, ahogy most áll a dolog.
ELTEfeszt két hét múlva, valószínűleg szükség lesz karonként tíz emberre, október 10-én lesz
az esemény, kell majd, hogy tisztségviselők is eljöjjenek rá, de fogok küldeni levelet.

2. Tisztségviselői beszámoló
Belügyi Bizottság
Király Mihály: A belügy életében annyi történt, hogy a múlt héten hétfőn azért is kellett
kihagynom az elnökségi ülést, mert a Szociológia SzHÉK akkor alakult és Luyinak pedig
órája volt, ezt későn tudtam meg és ezért nem jeleztem az EB felé. A jegyzőkönyv készül
róla, igazából annyi történt, amit talán érdemes elmondani, hogy Herold Anna körzetet váltott.
És éppen ezért tízen lettek, mindenhová delegáltak elég embert úgy hogy ők ebben jól állnak.
Ami várható, hogy november 6-ai héten majd a SzHÉK szeretne rendezvényt csinálni. De ez
még úgy is meg lesz beszélve Petivel, és hogy el akarják megint indítani filmklub olvasóklub
keverékét, amit nem tudom, hogy próbálnak majd kivitelezni, illetve a szociológusok
testközelben szervezése is elindult és felvetettek legutóbb pár témát.
Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka Gyöngyi: Múlt héten lezárult a bírálás, szerdán még csak előzetes keretünk
volt, így csak előzetes ponthatárt tudtunk húzni és pénteken kaptam meg a végleges keretet,
ami alapján ugye ma Edittel meg Imivel húztunk végleges ponthatárt. Erről határozatok majd
holnap mennek ki, de az utalási listák már elkészültek az ISZTK is rendben van már fel is
vittem. Akinek kék felkiáltójel van a neve mellett, azt ne zavarja ez a tény, mert el van
bírálva, ugyanúgy benne van a listában, nem lesz belőle semmi baj. Hogy ha valaki azzal jön,
hogy el lett utasítva az Alaptámogatása és hiány pótolni szeretne, akkor hiánypótlásra nincs
lehetőség. Ezért nem volt külön Alaptámos hiánypótlási időszak. Fellebbezni tud majd, erről

is kimegy majd a határozat meg minden információ, hogy hol, mikor és hogyan tudja ezt
megtenni.
Gazdasági alelnök
Váry Dániel: A gazdaság életében sok minden nem történt, ülésünk ebben az időszakban
még nem volt. De holnap este lesz. Eleni már elmondta az irodával kapcsolatos dolgokat.
Kommunikációs Bizottság
Gász András: A múlt héten volt a Dorinával és a Rékával egy bizottsági ülésünk, ahol
megbeszéltük a bizottság feladatait. Szó volt a Gólyabálos promó videóról, de mivel ez az
egész kérdéses nem tudom, hogy kell-e egyáltalán. De ha igen, akkor az Öcsis Elvis témán el
lehetne indulni.
Külügyi Bizottság
Farnadi Enikő: A külügy életében nagyon sok minden történt a múlt héten. Hétfőn volt
EHKB amin kiírtuk az operatív bizottsági pozíciót, valamint egy ESN logótervező pályázatot,
amit majd ki is rakunk a csoportokba. Kedden és csütörtökön volt mentorfelvételink, amire
körülbelül 75-en jelentkeztek. Ebből kedden eljött 16 ember és csütörtökön pedig kb. 46-an.
Jelenleg ma volt még pótfelvételink, és így vettünk fel több mint 30 embert. Nekik egy három
alkalmas képzést csinálunk a héten, illetve a jövő héten, többek között egy tanulmányi
programszervezős, illetve egyéb mindenféle informatív dolgot fogunk nekik továbbadni. A
részvétel kötelező, háromból két alkalomra el kell, hogy jöjjenek, különben nem lehetnek
mentorok. Ez egy nagyon fontos változás ezért remélem, hogy sikeres lesz, és hogy csak az
aktív része fog maradni az embereknek. Holnap lesz Erasmus bírálás kettőtől Györkével,
megyünk hozzá Esztivel előbírálni. A mentortábor szervezés pedig folyamatosan történik.
Nanosz Eleni Vaya: Mielőtt tovább megyünk, a bizottsági posztokon gondolkodtál??
Farnadi Enikő: Igen. Nem csak a jelenlegi állapotot néztem, hanem az előző tagokat illetve
főmentorokat. Ezzel kapcsolatban lenne egy nagy kérdés. Ha megalakul az ESN ELTE ami
decemberben lesz, akkor a főmentor kikerül, tehát a bírálás miatt nem tudom, hogy muszáj-e
hogy hárman maradjunk? Mert igazából a Kari Külügyi Bizottságban csak egy mandátumunk
van. Hogyha hárman kell hogy maradjunk, akkor nem érdemes a bizottsági tagból referenst
csinálni, mert akkor két ember gyakorlatilag egy pozícióját látná el. Viszont úgy, hogy kikerül
a felügyeletünk alól az összes mentoros dolog, tehát a programszervezés, a mentorfelvételi, a

mentortábor, így sem nagyon érdemes. Most jelenleg Sipi és Eszti ugyanannyi dolgot csinál,
tehát most érdemes lenne, mert megosztják a feladatokat, meg Eszti is ott van mindig
mentorfelvételin is és ugyanúgy programokat is szervez. De az elmúlt időszakban volt olyan
bizottsági tag, aki negyed ennyit sem csinált. Így ennek fényében én nem tartom indokoltnak.

Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Mogyorósi Pálma: Tanulmányi ösztöndíj bírálás mostanában fog elkezdődni, és én fogok
segíteni Iminek ellenőrizni, hogy mindent rendesen megcsinált-e a függvény. Szerintem ezt
ma elkezdjük és meg is lesz hamar. A Tudományos és Szakmai ösztöndíj pályázat elindult.
Lilla kitette az összes csoportban a hirdetést, Andris csinált plakátot és a Heti Hétfőiben is ki
fog menni állítólag. Az is megvan, hogy mikor bírálunk. Voltam Iminél és megbeszéltük,
hogy Baloghnak ezt a bizonyos felmérést hogyan fogjuk elkészíteni. Valószínűleg ennek a
hétnek a végén el is küldöm neki. Mert akkor a következő félévre a tárgyak meghirdetése előtt
megkapja ezeket az információkat és jogosan tud majd hivatkozni Katusnak, hogy miért kell
ennyi szak és újabb helyek. Csinálom az infografikát, kicsit lassabban mint számítottam rá, de
nagyon aktívan. Voltam én is a Szocmunka tájékoztatón. A tudományos bizottságot
összehívja Örkény, szeretnék, ha a Szociológia Figyelő digitalizált változatban elérhető lenne,
ez fontos lenne annak fényében, hogy az ELTE TáTK-t hogyan minősítik. Lesz még ülés róla
kedden, illetve Örkénnyel még tárgyalnak Lilláék. Ami a TDK-s szempontrendszert illeti,
kiküldtem már egy második e-mailen az intézeti igazgatóknak és szakigazgatóknak. Továbbra
is csak Balogh-tól kaptam róla választ, nem tudom mit csináljak. Arra gondoltam, hogy várok
egy újabb hetet, és szerintem küldök egy Excel táblázatot, ami tartalmazza a nevet, hogy
támogatja, vagy nem támogatja, tartózkodik és vélemény, ezzel megkönnyítve az ő
munkájukat.

Nanosz Eleni : Lillának annyit szerettem volna mondani, hogy szeretném, ha megbeszélnétek
a Wessely Annával, hogy a Tudományos Szakmai Pályázatok elbírálása nyilvánosságra fog
kerülni. Tehát annyi lesz a honlapon elérhető, hogy a 2014/15-ös őszi félévben pályázók
névsora, mellette egy oszlopban a cím és az elnyert összeg. Hogy tudjon erről.

Mogyorósi Pálma: Szerdán megyek este 7 órára Tanulmányi Bizottsági Ülésre az EHÖK-be.
Hogyha van esetleg bármi, amit szeretnétek, hogy jelezzek akkor gondolkodjatok rajta és
jelezve lesz, vagy ha van valakinek esetleg most. Amiről szót fogok ejteni az az, hogy van egy
Neptun kontakt az EHÖK-ben, nem emlékszem pontosan a nevére, most került be. Fogom

mondani, hogy valamit kezdjenek a gólyapontokkal az átvetteknél és az OMHV-s pontokkal,
hogy ne legyen ebből méltánytalanság.
Rendezvényszervező Bizottság
Szabó Péter: Múlt hét csütörtökön voltam az EHÖK-ben egyeztetni a gólyabállal
kapcsolatban. Végigbeszéltük a közbeszerzési pályázatnak az elemeit. Kornél azt mondta,
hogy szerinte lesz gólyabál, ezért csináljuk meg a közbeszerzési pályázatot. Ez félig elkészült
részünkről, kaptunk egy költség Excel táblát amiből nem igazán értettünk semmit. Kornél azt
mondta, hogy világos, én nem tartom annak ezért csak a fele készült el. Éppen azért is, mert
közben Eleni kapott e-mailt, ami arról szólt, hogy a Főigazgató asszony mégsem támogatja a
közös gólyabálokat, ezért is megy Eleni Rendkívüli elnökségire. Ilyenformán nem tudunk
még jelenleg semmit, hogy lesz-e gólyabál, ezért van csak a fele készen a közbeszerzési
pályázatnak. A kocsmatúra és Gólyatábor Afterparty-ra meglepően kevesen jöttek el a
hallgatók közül. Többen egyébként jelezték azt is, hogy ez annak köszönhető, hogy
valószínűleg az utóbbi pár hétben történt kellemetlen dolgok, sajnálatos őszi események miatt
nem volt akkora a lelkesedés a hallgatók között. Voltak kimagasló csapatok, ilyen volt a zöld
szín. Voltak olyan csapatok ahol 4-5 gólya volt jelen, amit nem tudtam mire vélni, ami azért
volt, mert nagyon jó csoportvezetőik voltak. Ilyen volt a citrom és a narancs. A Gólyatábor
Afterparty-n összesen 220 és 240 fő között vettek részt nagyjából megfelelően a Facebook
számoknak. A rendezvény csoportban összeszedtük egy évre a menetrendet, minden hétre van
valami rendezvény, ha nincsen, akkor szünet van általában. Egy kivétel van a december
utolsó hete, oda még nincsen bejelentkező. Fel fogom tenni MaxKarl-ra és akkor
visszakereshető lesz előzetesen az éves eseményterv. Két hét múlva lesz majd 90’-es évek
buli vagy a Bikinin vagy a Bázisban ezt még nem tudom, majd fel fogom hívni a
tulajdonosokat. A Zitának a részével kapcsolatban működik a sportos pontrendszer.
Meghirdetett a hétre két kulturális programot, erre 5 illetve 2 hallgató jelentkezett. 5 hallgató
a Láthatatlan kiállításra és 2 a World Press Photo kiállításra. A Kincs vacsora is rendben
lezajlott a Világoszöldeknél.

3. Kari tanács anyagainak tárgyalása
Nanosz Eleni Vaya: Ezt azért vettem fel napirendi pontra, mert minden kari tanács előtt van
ilyen pontun, ugye azért lesz most ezen a héten is, mert az előző héten nem volt
határozatképes. A kérdésem az, hogy mi közülünk tud-e mindenki jönni? Jó, mindenki tud
jönni. Ugyanaz lesz, mint amit eddig megkaptatok, semmi más változtatás nem lesz. Van

egyetlenegy napirendi pont, ahol Majtényi ír erről a gólyatábor kapcsán felmerült érzékenyítő
tréningről. Nem tudom, hogy a gyakorlatban hogy szeretné kivitelezni ezt az érzékenyítőt a
tisztségviselőknek. Én egyébként nem gondolom, hogy ne lehetne megcsinálni, azt viszont
gondolom, hogy kár, hogy a gólyatáborban történt eseményekkel hozza összefüggésbe azt,
hogy akkor szüksége lesz minden tisztségviselőnek érzékenyítőre.

4. Közéleti ösztöndíj, alapszabály tervezete
Nanosz Eleni: A közéleti ösztöndíjjal az a helyzet, hogy szerettem volna, hogyha a Gábor
megpróbálja összegyűjteni, hogy a többi Kar tisztségviselőinek mekkora a közéletije, milyen
posztok vannak stb. azért, hogy arányos legyen. Annyira nagy a közéleti keretünk, hogy
minden második hónapban plusz egy hónapnyi pénz bennmarad. Nem szeretném, ha ez a
pénz, ami bent marad a kereten elvonásra kerülne,mert nem tudtunk gazdálkodni vele. Nekem
kétoldalú javaslatom van erre. Egyrészt azt gondolom, hogy valamilyen értelemben növelni is
kell, szóval 2008 óta ugyanekkorák voltak a közéletik, ami 6 évvel ezelőtt volt. Én nem
nagyon látnám problémának, ha emelkednének a közéletik, akkor ha valóban megcsináljuk
azt az Alapszabály módosítást, hogy a Szocos és a Tanulmányis is alelnök. Mert az nem lehet,
hogy az emelt közéletin is ugyanannyit kapjon az, aki nem a szoccal vagy a tanulmánnyal
foglalkozik. Egyrészt lehetne egy közéleti díj emelést, és másrészt pedig, hogy hozzá kellene
adni x százalékot a szakmai tudományoshoz, a Kari különös részben. A HKR módosítása az
gyakorlatilag csak a Küldöttgyűlésünkön és nyilvánvalóan mindenkinek el kell fogadnia, a
Szenátusnak, a Kari Tanácsnak stb. Nem hiszem, hogy bárkinek kifogása lenne az ellen, hogy
a szakmai tudományos keret javára és még talán a sport kulturális javára csökkentsük ezt az
52 %-ot. Kértem a Rékát, hogy számoljon normatívával számított százalékos arányokat, hogy
mi lenne akkor, hogy ha bizonyos szinten megemelnénk. És itt lenne az, hogy a normatíva
legkisebb százaléka akié a tag az érné el a 15%-ot az lenne 18 ezer forint. Akkor úgy
változna, hogy mindegyik arányos egymáshoz. A tag kapna 18 ezret, a referens 28 ezret, a
bizottsági elnök 35 ezret, az alelnök 50 ezret és az elnök 65 ezret. Ezzel együtt is még le
kellene csökkenteni havonta 150 000 forinttal azt a keretet.

5. Egyebek
Gász András: Felkért a Kata főszerkesztőnek és a jövő héten el kezdem majd betanulni a
dolgokat így még nem tudom, hogy mennyire lesz a kettő összeegyeztethető.

Nanosz Eleni megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

