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Mandátumellenőrzés: az Elnökség 8 fővel határozatképes.
Napirend egyhangúlag elfogadva.
1. Hallgatói Önkormányzat jövője

Nanosz Eleni: Az utolsó elnökségi ülséről - múlthét hétfőn - el kellett mennem egy rendkívüli
EHÖK elnökségi ülésre, amelynek témája az egyetem vezetői ülésén történtek volt, ami
körülbelül 5 órán keresztül tartott. Az egyetem vezetői ülésén nyilván a HÖK-kel kapcsolatos
kérdéseket beszélték át, a legtöbb dékán megvédte a hallgatói önkormányzat elnökeit, nem
volt reális a felvetés, hogy mindenki mondjon le a 8 karon a tisztségéről. Azt mondták a
dékánok, hogy erre nincsen szükség, mert a karokon jó a HÖK és a karvezetés közötti
kapcsolat. Dékán asszony is kiállt mellettünk, de ez várható volt.
Az EHÖK Elnökségi ülésen nyolcan voltunk, az ÁJK és a TÓK nem, még a legelején
megszavaztuk, hogy csak a mandátummal rendelkező elnökök legyenek az ülésen. Ha Zaránd
Pétert levesszük, akkor a hétből öt elnök elmondta Péternek, hogy bizalmatlan vele
kapcsolatban, én a magam részéről elmondtam, hogy ameddig van tisztségviselő, akinek le
kell mondani az ÁJK-n úgy, hogy tavaly ott sem volt a táborban, addig a szervezet vezetőinek
is vállalni kell ezeket az áldozatokat. Ha az kell, mondjunk le mi is, de azért az ne forduljon
elő, hogy mindenki megmarad a helyén, az ÁJK-n meg olyanok mondanak le, akik
tisztségben sem voltak akkor. Ezzel azért azt is mutatja az ember, ha lemond, hogy akkor én
voltam a hibás, ami egyáltalán nem igaz. Az ÁJK-n egyébként az lett a vége, hogy a
rendezvényesen kívül mindenki lemondott. Ott ugye úgy van, hogy minden tisztségviselőt
egyesével választanak meg, tehát nem elnök és csapata van, mint nálunk, hogy ha lemondok,
akkor titeket is visszahívhatlak. Szóval vége lett ennek az ülésnek, és akkor Péter mondta,

hogy jó, akkor majd szerdán elnökségin találkozunk, megjegyezte, hogy már ha össze lesz
hívva, ez ugye tegnap előtt.
Szerdára egyébként megbeszéltük a rektori sport-és kulturális pályázat kiírását, de végül nem
hívta össze az ülést, szóval ez elmaradt.
Utána kedd este felhívott Péter, hogy másnap délelőtt be kell menni a rektoriba. Fábri úr volt
ott, a rektor és az elnökök, ahol az történt, hogy a rektor úr megkérdezte az elnököket a hétfői
elnökségről, hogy ki és miért lett bizalmatlan Petivel kapcsolatban, elmondta, hogy szerinte
ártana, ha most visszahívnánk Petit, ezzel mondjuk nem értek egyet, de ezt el is mondtam.
Fábri főigazgató úr azt mondta, hogy szeretné, ha egy teljes tisztújítás lenne az egész EHÖKben és a kari hallgatói önkormányzatokban is. Ami azt jelenti, hogy senkinek sem kell
kényszerből lemondania a saját tisztségéről, hanem mintha választás lenne minden karon,
ezáltal megtörténne a tisztújítás. Gyakorlatilag mintha most lejárnának a mandátumaink. Fábri
kommunikációs főigazgató úr azt kérte, hogy csináljunk egy új választási rendszert, mondjuk
neki voltak egészen szürreális gondolatai ezzel kapcsolatban. Márciusban újra választások
lesznek.
2. Küldöttgyűlés összehívása

Nanosz Eleni: Kettőt fogunk összehívni. Összehívunk egy rendkívülit következő hét hétfőre.
Egy rendeset pedig a rákövetkezendő hétfőre. Erre azért van szükség, mert a Küldöttgyűlést
tájékoztatni kell. Szavazzunk arról, hogy rendkívűli vagy tájékoztató küldöttgyűlést tartsunk
hétfőn.
Az Elnökség a rendkívűli küldöttgyűlésre szavazott.
Ki az, aki egyet ért azzal, hogy rendkívűli küldöttgyűlést hívjak össze 2014. október 13-ra
17.30-ra, a 0.89-es terembe az alábbi napirendi pontokkal?
1. Az ELTE TáTK HÖK Elnökének beszámolója
2. Egyebek
Az Elnökség egyhangúlag egyetértett.
Ki az, aki egyet ért azzal, hogy rendes küldöttgyűlést hívjak össze 2014. október 20-ra 17.30ra, a 0.89-es terembe az alábbi napirendi pontokkal?
1. Az ELTE TáTK HÖK Elnökének beszámolója
2. Az ELTE TáTK HÖK Elnökségének beszámolója
3. Mandátumok meghosszabbítása
4. HKR módosítása
5. Alapszabály-módosítás
6. Egyebek
Az Elnökség egyhangúlag egyetértett.

3. Egyebek

Nanosz Eleni: Szeretném megköszönni az akkreditációs anyagot, amit tegnap már mindenki
elküldött, határidő előtt. Hétfőn lesz a HKR-ről anyag, és határozat a közéletikről illetve az
Alapszabály módosításról is lesz egy tervezet. HÖOK Egerben lesz október 17-19. között. El
kellett küldeni a résztvevők listáját, emiatt nem elnökségin beszéltük meg, hogy ki megy. Jön
Réka, Pálma, Dorina, Bence és a Dani.
Nanosz Eleni megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

