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Napirend:
1. Az ELTE TáTK HÖK Elnökének beszámolója
2. Az ELTE TáTK Elnökségének szóbeli beszámolója
3. Mandátumok meghosszabbítása
4. HKR módosítás
5. Alapszabály-módosítás
6. Egyebek
Mandátumellenőrzés: 14 mandátum van a teremben.
Nanosz Eleni Vaya: Szeretnék módosítást javasolni a napirenden. A HKR módosítása
napirendi pontot szeretném javasolni, hogy ne most tárgyaljuk, hanem majd a következő
ülésen.
A napirend változtatás egyhangúan elfogadva.
Módosított napirend:
1. Az ELTE TáTK HÖK Elnökének beszámolója
2. Az ELTE TáTK Elnökségének szóbeli beszámolója
3. Mandátumok meghosszabbítása
4. Alapszabály-módosítás
5. Egyebek
A módosított napirend egyhangúan elfogadva.

1.Az ELTE TáTK HÖK Elnökének beszámolója
Nanosz Eleni: Mivel a múlt héten is volt küldöttgyűlés, ezért most csak egy hétről tudok
beszámolni. Volt OHÜB ülés, ahol csak a TÓK HKR kari különös módosítása lett volna.
15 mandátum van a teremben.
Nanosz Eleni Vaya: Tehát mivel csak ez az egy napirendi pont lett volna, így levélszavazást
kezdeményezett az oktatási igazgató. Mivel nem a szokásos módon történt, tehát nem volt
lehetősége a TÓK elnökének, hogy elmondja a véleményét a módosításról, így az EHÖK
tanulmányi alelnöke véleményezte a javaslatot. Rektori kulturális pályázatot írtunk ki, ami 16a és 26-a között lesz látható a Neptunban. A Társadalmi Tanulmányok kötetet mi ezen a
pályázaton keresztül szeretnénk finanszírozni. Ajánlom a Szhékesek és a szakkolisok
figyelmébe is, mivel ez egy jó pályázati lehetőség. Holnap lesz egy beszélgetés, ami a
Hallgatói Önkormányzatok negyed század tükrében címet viseli, Fábri György
kommunikációs igazgató úr szervezi.
18 mandátum van a teremben.
Nanosz Eleni Vaya: A beszélgetésen részt fog venni a jelenlegi felsőoktatási államtitkár,
Palkovics László is. Ha valakinek van hozzá kedve, akkor jelezzétek nekem. Volt HÖOK
elnökválasztás, ahol mi is megjelentünk. A beszámolók nagyjából egy oldalasak voltak,
többek között ezért nem tudtam elfogadni mindet. Körösparti Péteré több oldal volt, ebből hat
az EFOTT-ról szólt mondjuk. A szavazás után több elnökségi tag megkérdezte, hogy hogyan
gondoltuk, hogy tartózkodtunk. Elmondtam, hogy szerintem nem az a kérdés, hogy élhetek-e
a szavazati jogommal, hanem az, hogy el lehet-e fogadni egyáltalán egy egy oldalas
beszámolót, ami több hónapról szól. Reméljük, hogy javulni fog az országos érdekképviselet
hozzáállása a jövőben. Az ELTE stratégia a HÖK rendszerében jelenleg kidolgozás alatt van,
márciusban már az új Alapszabályokkal és választási rendszerrel szavazunk.

2. Az ELTE TáTK HÖK Elnökségének szóbeli beszámolója
Váry Dániel: Sziasztok, én szeptembertől fogok beszámolni. Az első feladat a gólyatábori
elszámolás befejezése volt, ebben segítettem Csukovits Balázsnak. A TáTKontúrral
kapcsolatban szerettük volna, hogy minél hamarabb megjelenjen, és hogy mind a kilenc
hónapra kiírjuk a közbeszerzést. A nyomdák szerződései viszont ennél korábban lejárnak,
amivel nem számoltunk. Végül kevesebb lapszámra írtuk ki, viszont a közbeszerzés sikertelen
volt. A második közbeszerzési eljárás sikeres volt, ha minden jól megy, akkor október végére

megjelenhet az újság. Rendeltünk tonert, átálltunk a kisebb nyomtatóra, úgy gondoltuk, hogy
ez kevesebb kiadással jár. EHÖK gazdasági bizottsági ülés volt szeptember 30-án, ahol elég
sok napirendi pont volt, lezártuk a gólyatáborokat. Megkaptam az eddigi költéseinket a 2014es évről. Mivel a rendezvények a közbeszerzés miatt állnak, ezért az ezekre szánt összegek
még a kereten vannak. Fontos kérdés, hogy ezt másra is tudjuk-e költeni, illetve, hogy tudjuke pótolni a rendezvényeket. Tervben van a költségvetés reformja, hogy objektívebben kerüljön
felosztásra a működési keret a részönkormányzatok között.
Mogyorósi Pálma: Sziasztok, engem június 2-án neveztek ki. Nyáron nem sok minden
történt, viszont júliusban EHÖK vezetőképzőn vettem részt. Itt egyeztettünk a neptunról,
OHMV-ról. Augusztus végétől próbáltunk mindenről értesíteni a hallgatókat, a lehető legtöbb
felületen. Segítettünk a beiratkozáskor, ellenőriztük a kurzuskódokat. A honlap elkészültével
feltöltöttük a szükséges anyagokat. Szeptember 9-én levélszavazás volt az átvételi
kérelmekről. Volt bizottsági ülésünk is ezt követően. Konzultáltam Balogh tanár úrral a
szaknyelvi és régiós tárgyakról. Elkezdődött a szakmai-tudományos ösztöndíj pályázás,
reméljük minél több pályázat érkezik majd be. Voltam minden Kari Tanácsülésen. A
tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatban semmi fennakadás nem volt szerencsére. Tartottunk
Elenivel és Rékával tájékoztatót a szociális munka BA-soknak. Ennek eredménye az lett,
hogy a szakmai tudományos pályázatok ezentúl nyilvánosak lesznek, ami a jövőbeli pályázók
számára hasznos kiindulási alap lehet majd. Szeptember végén megtörtént a végzősök
tájékoztatása a szakdolgozati jelentkezésről és a végzésről. Egy napot csúszott a szakdolgozati
jelentkezés kezdő dátuma. Október 1-én voltam EHÖK TB ülésen, ahol volt szó az OMHV
plusz pontokról. Megbeszéltük a diákigazolvány érvényesítést is. A Neptun problémákkal
kapcsolatban minden kar összegyűjtötte a saját problémáit. Erről készült egy javaslatcsomag,
ami elvileg október végén kerül tárgyalásra. November 12-én megyek pályaválasztási napra,
Szekszárdra. Október 3-án egyeztettem Vékony Edittel, leginkább a Társadalmi Tanulmányok
szakosok szigorlatairól. Október 7-én elbíráltuk a kivételes tanulmányi rend kérvényeket és az
első féléves passziválásokat. Survey statisztikán történt egy változás a szakdolgozat leadással
kapcsolatban, előtte egy prezentációt kell tartaniuk, de Rudas intézetigazgató úr elmondta,
hogy a gyakorlatban már egy létező lehetőség ez a plusz feladat, ami segíti a hallgatók
felkészülését. A rektori kulturális pályázaton folyamatban van a Társadalmi Tanulmányok
tanulmánykötet előkészítése. A HKR szakdolgozati rész módosítása is folyamatban van, itt
kezdetben a konzulensi bírálatról is volt szó az opponencia mellé. Barna tanárnő és Darvas
tanárnő is jelentkeztek saját koncepciókkal.

Nanosz Eleni Vaya: Fontos kiegészítenem annyival, hogy a survey esetében a változás csak
jövőre lesz érvényes.
Horváth Barbara: A TOS amikor nem működött, csak másnap kaptak a hallgatók Neptun
üzenetet. Az lenne a jó, ha legközelebb egyből jönne az üzenet, hogy ne legyen pánik.
Nanosz Eleni Vaya: Jeleztük a Tanulmányi Osztálynak a problémát, igazából az a helyzet,
hogy mi nem mondhatjuk meg nekik, hogy mikor küldjenek levelet.
Kiss Diána: Sajnos nekem nem a saját szakom jelenik meg a TOS-ban a felvételnél.
Mogyorósi Pálma Zsuzsanna: Szerintem majd menj fel Imihez, egyébként erről ma jött
üzenet.
Farnadi Enikő: Én szeptember 8. óta vagyok bizottsági elnök. Nyáron nálunk nem sok
látványos dolog történik. Megkapjuk az érkező külföldi hallgatók listáját, őket beosztjuk a
mentorainkhoz. Szeptember 4-én volt Info Day a külföldieknek. Ezt követően volt Orientation
Day az ÁJK-n. Volt EHKB szeptember 11-én, ahol a mentortáborról és a külügyi börzéről volt
szó. A börze valamikor novemberben lesz, két helyszínen, itt és a BTK-n. Az EHKB
következő ülésén kiírtuk az operatív bizottsági tag pozíciókra a pályázatokat. Ezeket az ezt
követő ülésen el is bíráltuk, három posztra három pályázat érkezett, de csak kettőt
választottunk meg. Elbíráltuk az Erasmus pótpályázatokat, 14 hallgató kapott lehetőséget.
Október 1-én voltam mentortábor megbeszélésen. A külügyi alelnök a főszervező, én a
játékokért feleltem a szervezésben. A mentortábor végül a kialakult helyzet miatt elmaradt,
helyette mentornapot tartottunk a KCSSK-ban. Ez nyilván nem ér fel egy táborral, de most
erre volt lehetőség. Volt mentorképzésünk a frissen felvett mentorok számára. 32 új
mentorunk van, ami meglehetősen soknak számít, nekik a következő félévtől lesz külföldijük.
Az ELTEfeszten szerintem sikeres volt a külügyi folyosó.
Horváth Barbara: Mivel Györke Julianna nincs jelenleg, ezért mindenki valaki máshoz
küldött, ami eléggé összezavaró.
Farnadi Enikő: Mi sem kaptunk normális értesítést arról, hogy ő elmegy.
Rajki Márk: Említetted, hogy nem lett betöltve az egyik pozíció. Ez újra meg lesz
pályáztatva?

Farnadi Enikő: Igen, ki lesz írva új pályázat.
Szabó Péter Zoltán: Sziasztok! Én is voltam az EHÖK vezetőképzőjén. Ezt követően
Csukinak segítettem a gólyatábor előkészítésében és lebonyolításában. Szeptember 11-én volt
NT SZhék buli, majd volt Nehru part. Szeptember 25-én volt GT After, itt is minden rendben
volt, sokan ott voltak. Novembertől szeretnénk újraindítani a rendezvényeket. Gólyabálok
nem lesznek egészen februárig, ennek oka a rendezvényes közbeszerzés hiánya. Zita
szervezett színházat és kiállításokat, nagyon kedvezményes áron. Buzdítsátok ezeknek az
igénybevételére a hallgatótársakat.
Lőrinczi Réka Gyöngyi: Júliusban megszavaztuk a legfontosabb változásokat az
igazolásokkal kapcsolatban. Az önkormányzati igazolás hiánypótlására nem volt lehetőség ezt
követően. Már a vizsgaidőszakban küldtünk erről e-mailt. Az EHÖK vezképzőn Félix vett
részt helyettem, mivel nem voltam Magyarországon. A Neptun sajnos nem volt gyors a
pályázatok leadásánál. Emiatt kitoltuk a pályázási időszakot is. Egymás után jelentkeztek a
problémák, viszont nem tudtuk a végtelenségig tologatni a hiánypótlás határidejét, mert
nekünk is be kellett küldeni határiődre az A kategóriásokat. A korrekcióra 5 napot adtunk
meg. A Neptun a lakhatásra kapható pontokat nem vette figyelembe. A pontokat újra kellett
számítani, mivel az egy főre jutó jövedelmet sem kezelte értelmesen a Neptun. Ezt követően
egy táblázatot készítettem, egyesével néztem végig minden pályázatot. Új ponthatárt kellett
húzni, új utalási listát kellett készíteni. Eddig összesen 5 jogorvoslati ügy érkezett be a HJBhez. ESZHÖB ülést tartottunk, ahol a párhuzamos képzés kompenzációjáról és az Erasmus
pluszról. Szívesen válaszolok a kérdésekre.
Somogyi Dorina: Sziasztok. Én is voltam a nyári vezetőképzőn, megismertem az új
közkapcsolati alelnököt. Voltam a gólyatáborban, kreatív vezetőként. Szeptember 1-én végre
aktív lett a honlapunk, kérlek, ezt nézzétek. Szeptember 24-én tartottam bizottsági ülést.
EHSKB ülés volt október 3-án, itt Andris volt jelen. Október 10-én volt ELTEfeszt, itt
koordinátorként vettem részt. Kaptam egy kérdőívet, ami ennek a sikerességét méri fel, ezt
majd továbbítom nektek is, töltsétek ki. A heti hétfői hírlevél minden hétfőn kiment.
TátKontúrba jelentkezzetek cikkírónak, szerkesztőnek. Részt vettem a HÖOK közgyűlésen én
is.
Király István Mihály: Én is voltam az EHÖK vezetőképzőn. A SzHékek zöme megalakult,

volt, akik többször is összeültek. A nyelvi tankörök elindultak, folytatódik a szociológusok
testközelben is.
Rajki Márk: Én a TT Szhékről szeretnék érdeklődni.
Király István Mihály: Ha jól tudom informális ülésük volt már, formálisról mi még nem
kaptunk értesítést.
Nanosz Eleni Vaya: A SzHékek sajnos jelenleg nem a legmegfelelőbb módon működnek,
legalábbis kevés kivétellel. Jó lenne, ha tényleg történne valami, remélem, hogy a mai
beszélgetés a küldöttgyűlés után majd javítani fog a helyzeten. Itt elsődlegesen Krisztiánnak
lenne mondanivalóm, aki sajnos nem tud jönni, de leülök vele külön majd. Ha a második
napirendi ponthoz nincs kérdés, menjünk tovább.

3. Mandátumok meghosszabbítása
17 mandátum van a teremben.
Nanosz Eleni Vaya: Az alapszabályunk úgy rendelkezik, hogy legkésőbb 16 hónapig
meghosszabbíthatóak a mandátumok. Márciusban lesznek közös választások az ELTE-n, én
szeretném ha hivatalosan is szavaznánk róla, hogy meghosszabbítjuk a mandátumokat,
maximum 16 hónapig, az alapszabálynak megfelelően. Aki ezt tudja támogatni, tegye fel a
kezét.
A küldöttgyűlés egyhangúan meghosszabbította a mandátumokat.

4. Alapszabály-módosítás
Nanosz Eleni Vaya: Már volt róla szó, hogy a tanulmányi és a diákjóléti bizottság elnökei jó
lenne, ha alelnökökké lépnének elő. Ez szerintem jobban bemutatatná a felelősségi köröket és
a fontossági sorrendet is a szervezetben. A szövegezés végén fontos, hogy a mai dátum legyen
az utolsó módosítás dátuma, ennyi módosítást kellene még megtennünk.
Károlyi Kristóf: Ez azt jelenti, hogy a többi bizottsági elnököt lefokozzuk?
Nanosz Eleni Vaya: Szerintem ez inkább az érintett elnökségi tagok felfokozását jelenti.

Váry Dániel: Én nagyon örülök, hogy három alelnök lesz. Szerintem itt inkább helyükre
kerülnek az említettek. A másik pedig, hogy három alelnök jobban tudja tehermentesíteni az
elnököt.
Károlyi Kristóf: Annyi elnöki feladat van, hogy erre öt ember kell? Akkor miért van elnöki
megbízott?
Nanosz Eleni Vaya: Az elnöki megbízott nem is elnökségi tag, így egyébként nem is tud
semmiben helyettesíteni. Egyébként pedig a gyakorlatban most is Rékát és Pálmát keresem,
vagy delegálom, ha arról van szó.
Károlyi Kristóf: Így el tudom fogadni.
Nanosz Eleni Vaya: A másik kérdés, hogy az irodavezető teljes jogkörben járhasson el az
elnök helyett. Az irodavezető nem választott tisztségviselő, ezért, ha a TáTK HÖK-öt
felfüggesztik, az őt nem érinti. Szerintem ez elég nagy biztosíték arra, hogy maradjon
képviseletünk ilyen esetben is.
Kosztka Júlia: Mandátumot is visz, vagy csak megjelenhet? És hogyan lesz valaki
irodavezető?
Nanosz Eleni Vaya: Szenátuson nem adhatóak át a mandátumok, de van ahol igen. Az
elnökség dönt az irodavezetőről, nem a küldöttgyűléstől kapja a felhatalmazást. Szavazzunk
erről a részről külön? Ha nem, akkor most szavazzunk az alapszabály módosításáról.
A küldöttgyűlés 14 igen, 2 tartózkodás és 1 nem szavazattal megszavazta az alapszabály
módosítását.

4. Egyebek
Nanosz Eleni Vaya: Lesz egy videó forgatás holnap délután négykor, itt Lágymányoson. Ez
nagyjából másfél óra lesz, ha van valakinek kedve, az jelezze nekem, az egyetem
promóciójához készül a videó. November 7-én lesz elnökségi hétvégénk Leányfalun, ahová a
SzHék elnököket is elhívjuk. A BTK-ról jött egy megkeresés, hogy egy hallgatói kérdőívet
kellene elkészíteni, mintát venni, kiértékelni ebben ki tudna segíteni nekik? Köszönöm Pumi,
akkor kereslek még.

Nanosz Eleni megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

