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1. Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni: Szeretettel köszöntök mindenkit. Körösparti Péter HÖOK elnök levelet írt
Zaránd Péter ELTE EHÖK elnöknek, amiben kifejti, hogy amennyiben nem mond le
mindenki az érintett karokon, vagy nem történik változás az ELTE HÖK-ben, akkor
elhatárolódnak tőlünk. Amennyiben teljes tisztújítás lesz úgy, hogy előtte lemondatnak vagy
feloszlatnak minket, akkor én nem szeretnék utána visszaülni a székembe, szerintem nem
lenne vállalható, még akkor sem, ha ebben az esetben mások hibás döntései miatt kellene
leköszönni. Fábri György is írt ezzel kapcsolatban egy levelet az EHÖK elnökségének,
amelyben üdvözli a hallgatói önkormányzat kezdeményezését a változásokra, nyilván a levél
hangvételét ő sem érti. Rektor úr válaszolt Körösparti levelére, ezzel kapcsolatban nekünk azt
írta Fábri főigazgató, hogy mivel már kezdeményeztünk vizsgálatot, ezért a HÖOK erre
vonatkozó felszólítását ignorálhatjuk. A mai napon sok minden fog eldőlni a hallgatói
önkormányzat jövőjével kapcsolatban. Emellett a másik fontos dolog, hogy segíteni kell a kar

akkreditációjában, a hallgatóra vonatkozó részekben. Ezt október 13-ig el kell juttatnom
dékán asszonynak. Még ma mindenkinek írok, akinek lesz ezzel kapcsolatban dolga, péntekig
küldjétek el légy szíves. Minden szakterületnek lesz nagyjából ezzel kapcsolatos feladata,
légy szíves osszátok be a bizottságokban és mindenképp legyen meg határidőig. A harmadik,
hogy megérkezett az ombudsmani levél a gólyatáborokkal kapcsolatban. Ebben írni kell olyan
jó gyakorlatokat, amik jó dolgok a gólyatábor szervezésével kapcsolatban és ajánlanánk
másoknak is. Nálunk van nagyjából egyedül pályázás, előkészítő tábor, logisztikusok, stb. Ezt
én fogom megírni, szerdáig. Írtam levelet dékán helyettes úrnak, amire azt válaszolta, hogy
még vannak további kérdései az Erasmusos költségcsökkentéssel kapcsolatban, ezek
eredményét várom. November 7-én lesz az elnökségi hétvége. Dorina, neked írtam, hogy jó
lenne a véradást egy cikkel népszerűsíteni, mivel most lesz itt Lágymányoson. Lesz
ELTEFeszt, ide a TáTK-ról megyünk a legtöbben, ennek igazán örülök. Az iskolaszövetkezet
nincs túl jó helyzetben, ezért az EHÖK elnökség úgy döntött, hogy minden kar támogassa a
működési keretéről az iskolaszövetkezetet, elsődlegesen az irodavezető munkabérével.

2. Tisztségviselői beszámoló
Gazdasági alelnök: Úton van az irodaszer, amit elvileg megrendeltek, ha minden igaz,
pénteken megérkezik. Január óta változott a rendelt dolgok könyvelése, amik hosszabb távra
rendelt dolgok, azok némileg késnek emiatt, de meglesznek nem sokára. Az elnökségi hétvége
szervezése is elindult. Egy időben lesz a HÖOK vezetőképzővel, amire nem tudunk elmenni
emiatt. Voltam gazdasági bizottsági ülésen múlt hét kedden, sok újdonságot nem hallottam.
Kaptam analitikát az eddigi költéseink alapján, ott van egy tétel, ami szerintem nem stimmel.
Az iroda felújítás jó úton halad, a héten beszélek a kivitelező céggel. A fiúk segítségét fogom
kérni a pakoláshoz.

Diákjóléti Bizottság: A DJB háza táján teljes a káosz. A Neptun nem számolta bele a
lakhatásra vonatkozó pontokat az összpontszámba. A Neptun emellett az egy főre jutó
jövedelmekre teljesen random adott pontokat. Nagyjából 8 óra alatt kijavítottam, amit tudtam.
Szóltam Rózinak, hogy baj van. Elenit is felhívtam, aki szólt a dékán asszonynak is. A
rögzítéseket sikerült leállítani, az oktatási igazgatóság egyből elkezdte vizsgálni a problémát.
Arra jutottak, hogy az egyik meta-függvény rosszul működött. Változni fog a ponthatár, az
összeg is. Lesznek új határozatok. Ha minden jól megy, akkor az utalás nem fog többet késni,
mint amennyit szokott.

Kommunikációs Bizottság: Az ELTEfeszten lesz karszalag a látogatóknak. Lesznek lezárt
területek. Gondolom a szervezők badget kapnak majd. 9-én lesz bepakolás, ez minket annyira
nem érint. Ha bármikor el szeretnétek érni kommos dolgokkal kapcsolatban, akkor csak a
komm-os címre írjatok.

Tanulmányi és Tudományos Bizottság: Voltam EHÖK TB ülésen. Volt róla szó, hogy
vannak, akiknek az állami féléveik nincsenek regisztrálva. Mondtam az ülésen, hogy javítsák
a tárgyfelvétel menüt a Neptunban. Arról is szó volt, hogy a más intézményből érkezett
mesteresek megkapják a plusz 8 pontot az OMHV alapján. Erről fogunk szavazni még.
Lágymányoson október 17-től 22-ig, 9-től 17 óráig lehet érvényesíteni a diákigazolványt. Ezt
majd meg is kell hirdetni. November 12-én Szekszárdra megyek, pályaválasztási napra.
Csütörtökön megnéztük a tanulmányi ösztöndíjakat, minden rendben volt velük szerencsére.
Találkoztam Vékony Edittel, nagyjából másfél órát beszéltünk. Lesz kari tanulmányi
bizottsági ülés, utólagos átvételi, kivételes tanulmányi rend és utólagos passziválás lesz a
téma. Heller Máriával egyeztetünk folyamatosan a szociológusok gyakorlatairól, hogy legyen
elég hely. Vékony Edit szeretné reformálni a tanulmányi ösztöndíjat. Én javasoltam, hogy ha
lesz változtatás, akkor meg kell nézni, hogy milyen eltérések várhatóak vele. A társadalmi
tanulmányok tanulmánykötetet meg fogjuk pályázni a rektori sport és kulturális pályázaton.

Külügyi Bizottság: Múlt kedden volt Erasmus bírálás. 18 pályázat érkezett be, 14 hely volt,
kiküldték a határozatokat. Volt este 6tól mentor továbbképzés, 29-en eljöttek. Holnap lesz a
következő ilyen. Szombat este kaptunk egy e-mailt Csukitól, amiben azt mondta, hogy nem
lesz mentortábor. Ma megyek EHKB ülésre este.

Belügyi Bizottság Minden SZHéK-nek volt ülése.
Rendezvényszervező Bizottság: Rendezvények nem lesznek. Múlt héten megtartottuk a két
kiállítást.

3. Egyebek
Nanosz Eleni Vaya: Rónay Zoltán bejelentette, hogy az ELTE-n sehol nem lesz gólyabál,
pontosabban legkorábban februárban lehet. Az ÁJK-n biztos, hogy nem lehet több gólyatábor
és lehet, hogy a többi karon is lesz hasonló.

Nanosz Eleni megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

