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1. Elnöki beszámoló
Nanosz Eleni: A meghívót előzetesen kiküldtem. A küldöttgyűlési ülésünk után össze lettek
hívva a SzHÉK elnökök. Somogyi Krisztián sem a küldöttgyűlésre, sem pedig a SzHÉK
elnöki megbeszélésre nem jött el, helyette Várady Zsófi volt a TT SzHÉK-ből. December 9én szöveges beszámolót kell nekik is prezentálniuk, az erre vonatkozó módosítást ugye még
júniusban fogadtunk el. Ebben nem csak a tavaszi félév eseményeiről, hanem az ősziekről is
beszámolhattak volna. Abban az esetben, ha aktívan teljesítették volna munkakörüket, akkor
januártól a SzHÉK-ek elnökei rendszeres ösztöndíjban részesültek volna, de sajnos
szeptemberben ez a folyamat elakadt. Azt beszéltük meg, hogy az alapvető probléma az, hogy
minden SzHÉK-ben van 2-4 aktív ember, így pedig elég nehéz valamit produkálni. Ezért
felvázoltam, hogy mi lenne, ha az összes SzHÉK aktív emberét néznénk és nem szakos
rendezvényeket csinálnánk, hanem közös SzHÉK által szervezett rendezvényeket. Ennek
kapcsán megállapodtam a SzHÉK elnökökkel, hogy ezt mindnyájan helyesnek érzik-e, és
tudnának ebben a struktúrában is létrehozni valamit. Így a belügyi bizottságnak ki fog terjedni
a munkaköre, már nem csak a jegyzőkönyvekre, hanem hogy egy-két havonta segítsenek ülést
összehozni nekik, ami összSzHÉK-es.

Október 21-én volt beszélgetés a 25 év a hallgatói önkormányzat tükrében előadáson. Károlyi
Kristóf és Mogyorósi Pálma jött el erre a találkozóra, ami másfél- két órán keresztül tartott.
Október 22-én volt EHÖK elnökségi ülés. Itt többek között a rektori kulturális pályázat
kiírása és annak elcsúszási problémáit is tárgyaltuk. Elvileg most már problémamentesen le
lehet adni és hiánypótlásra visszaküldik azokat, amikkel gond volt.
Kérdéseitekre Danival kapcsolatban az a válasz, hogy nem megy el Erasmussal és marad a
posztján.
Október 24-én volt kari bírálás ahol minden rendben zajlott.
A mai naptól kezdve hirdetjük a kommunikációs tag posztját, és keresünk rá megfelelő
embert. Mivel Andris az utóbbi időben nem teljesen végezte el a munkáját, így ezzel
arányosan az ő közéleti ösztöndíja ötezer forint lett ebben a hónapban. Küldtem erről neki
levelet, amiben leírtam az okokat, hogy miért - mielőtt rögzítették volna - de arra nem volt
alkalmam, hogy személyesen is megbeszéljem vele. Bár nagyon jól működünk, mindig van
mit javítani, és ha a személyes megjegyzéseim és leveleim nem elegendők, akkor a financiális
eszközökhöz fogok nyúlni.
Az elvégzett munka mennyisége és az ösztöndíj aránya szerintem nem kifejezetten találkozik
az Ellenőrző bizottságnál. A szünetben sokat gondolkoztam rajta, hogy mi van most, minek
kellene lennie, mit kellene csinálni. Az egyértelmű hogy a jegyzőkönyvek megírására egy hét
áll rendelkezésre, ennek ellenére nem érkeznek meg időben és volt olyan, hogy többszöri
felszólításra sem kaptam meg őket. Jelenleg is hiányzik egy. Nem engedhetjük meg
magunknak azt, hogy a jegyzőkönyvek ne készüljenek el.
Október 27-én a szünetben találkoztunk Réka, Dani, Pálma és én a HKR módosítás miatt.
Megnéztük mindenhol a kari különös részeket és elkezdtük összehasonlítani, mi az, ami
máshol jobban van megszervezve. A munkát paragrafus szerint csináltuk. Még a decemberi
üléseken elő lehetne terjeszteni.
Ma volt Szenátus, ahol személyi ügyek, az SZMSZ módosítása, a doktori iskola voltak
napirenden. Egyebek napirendi pontban szó esett arról, hogy a Heti Válasz cikkében azt
mondták a BTK dékánjáról, hogy a Szenátusi ülésen megpróbálta eltusolni a TÓK-on
történteket, mert hogy azt javasolta, hogy ne legyen vizsgálat. De ez nem igaz, ha a
jegyzőkönyvet valaki elolvassa, vagy a hanganyagot meghallgatja, akkor látja, hogy ez nem
így történt. A dékán úr válaszolt erre, ez elérhető a BTK honlapján. Határozatot nem hozott a
Szenátus, ugyanakkor minden tagja egyetértett azzal, hogy a cikkben leírtak nem felelnek
meg a valóságnak.

Volt egy adatigénylés, amit 2013. novembertől 2014. októberig tartó időszakra kellett
megcsinálni, ennek ma van a határideje, közéleti ösztöndíjjal kapcsolatos. Ezt a munkát
Rékára bíztam, köszönöm neki, hogy elkészítette. Elnökségi után ezt elküldjük Edinának.
Az EDÖK-nek új elnöke van, Bezsenyi Tamás.
A gólyabállal kapcsolatban lesz a Heti Hétfői Hírlevélben egy pont. És a Peti is írt erről a
TáTKontúrban egy cikket.
Ombudsmani válasz: ezt nekem kellett beküldeni a gólyatábor szervezéssel kapcsolatosan,
október 24-én ez megtörtént.

2. Tisztségviselői beszámoló
Gazdasági alelnök
Váry Dániel: A szünetben csütörtöki napon leltározást készítettem. Külön végigmentem
mind a nagy és kis értékű leltárban lévő dolgokon, mindent felmatricáztam beleértve az új
gépeket is. A HÖK-nél leltárfelelős csak közalkalmazott lehet, én nem lehetek, ennek utána is
jártunk. Holnap reggel lesz leltárellenőrzést fél tízkor. Úgy lesz holnap leltárellenőrzés, hogy
nincs felelős, ezért semmilyen leltári megbízást nem írhatunk alá.
Iroda felújítása: a GMF-nek előre szüksége van a pénzre, egy megoldás lehet, amit tudunk
csinálni, hogy a Kar kifizethetné előre, ők megrendelik a GMF-től, és később az EHÖK átadja
majd a Karnak a mi keretünkről ezt az összeget.
Külügyi Bizottság
Farnadi Enikő: Október 21-én kedden volt egy mentortalálkozónk, amin az újak közül sokan
részt vettek viszont a régiek közül már kevésbé. Most ezzel a problémával küzdünk, hogy
akik újak lelkesek és csinálnák, de nem tudják, mert a régiek túl passzívak.
Ma volt egy bizottsági ülésünk, ahol többek között kitértünk erre is. Sok közös programot
szervezünk, amitől azt reméljük, hogy fellendíti a kedvet.
Szerdán lesz EHKB este nyolc órától.
Megvan az új nemzetközi koordinátor, Császár Ivett. Szerdán megyek hozzá, ahol fel fogom
ajánlani a segítségünket.
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Mogyorósi Pálma: Október 22-én elbíráltuk a tudományos szakmai ösztöndíjakat Wessely
Annával, Danival, Lillával és velem.

A rektori kulturális pályázat is le lett adva, összesen 300 kötetre 406 527 forintot kértünk.
Hétfőn találkoztam Edittel, beszélgettünk az ösztöndíj rendszernek az átalakításáról. Úgy
gondolja, amivel mi is egyet értünk, hogy legyen pár korlát meg gát, például minimum
teljesített kredit a Tanulmányi ösztöndíjnál. Aki szigorlatozik, annak ez a minimális kredit 15
legyen, amit teljesítenie kell, hogy ösztöndíjat kapjon, aki nem szigorlatozik, annak pedig 17
kredit. Súlyozott átlagra gondolt. Az ösztöndíj átalakítása szakonként is problémát jelent, mert
az NT-ek a mesterképzésen ahol specializálódnak, teljesen másként haladnak így nem tudják
megfelelően hasonlítani a tárgyakat. Ugyanez a helyzet az egészségpolitikusoknál is, kivéve
az angolul tanulóknál. Szoc-on és TT-n is ez van, mert ha az új ösztöndíj olyan lesz, amilyet
most Edit mondott, akkor azok, akik első félévben fel tudják venni az 5 kredites terepmunkát
azok előnyben lesznek a többiekhez képest. Végül arra gondolt, hogy a summa teljesített
kreditet szorozzuk meg az érdemjeggyel, ezt elosztjuk, majd a kapott értéket megszorozzuk
egy teljesített kredit osztva felvett kredittel. A pénz elosztása úgy működne, hogy van egy
adott összeg, mondjuk egy 8 000 000 forintos keret, erre van 600 ember, ezt az összeget
elosztjuk az emberek számával, így kapunk egy számot, amit megszorzunk a szakon,
évfolyamon lévő hallgatókkal. Az ösztöndíjjal kapcsolatban annyiban maradtunk Elenivel és
Danival, hogy jó lenne, hogy ha az eddig használt megmaradna nálunk, mert ez nagyon
igazségosan működik. És annyit kellene bele, hogy a túlfutók, például aki hetedik féléves, az
már ne kaphasson ösztöndíjat, illetve legyen egy minimum kredit, amire ez a 15, 17 kredit
alkalmas lehetne.
Október 22-én voltam még EHÖK TB ülésen, ahol a párhuzamos képzés kompenzációját
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átlagszámítás lesz szakonként nézve. Az, hogy a tanulmányisok is részt vesznek ebben az a
célja, hogy ne legyen hátránya valakinek abból, hogy az egyik szakján 40 kreditet teljesít a
másikon meg csak 10 kreditet, mert ugyanannyit tanul. November 3-9-ig fog tartani a
pályázási időszak, Neptunon keresztül.
Megírtam a honorácior státusz módosítását.
Nanosz Elenei: Ritzl András 17-én elnököknek kiküldött levelében adatokat kért, minden kar
könyvtárától, amit Rita továbbított 19-én a karoknak. Ezután következett a rövid hét, majd a
szünet. Kaptunk a szünet közepén tőle egy e-mailt, hogy túlságosan elhúzódott ez a folyamat
és nincs eredménye.

Simdt Lilla: A csonka héten lementem a könyvtárba, de nem tudtak segítséget adni.
Átirányítottak Kakasiné Endrei Magdolnához, akinek írtam e-mailt és a segítségét kértem, de
nem érkezett válasz.
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eredményesebben eleget tenni a kérésnek. És kérlek Lilla, akkor menj el személyesen és
kérdezd meg még egyszer a gyorsabb előrejutás érdekében.
Diákjóléti Bizottság
Lőrinczi Réka Gyöngyi: Lezárult a másodfokú fellebbezések benyújtásának határideje.
Összesen hat érkezett be, ezekből eddig kettőről kaptam határozatot, mindkét esetben
megfelelően járt el a DJB.
Az ESZHÖB által kiírásara került a párhuzamos képzés kompenzációja.
Október 24-én bizottsági ülést tartottunk, aminek a keretében elbíráltuk először a rendkívüli
szoctámokat, illetve beszéltünk néhány szót a rendszeres szociális támogatásról. Valamint,
hogy hogyan frissítsük az igazolásrendszert, hogy ne kelljen félévente megismételni. Ehhez
segítséget kértem egy végzett szociálpolitikus hallgatótól is. Ő fog segíteni abban, hogy
100%-ig megfeleljen az Nftv, 51/2700-es jogszabálynak, illetve minden a hallgatói
juttatásokról szóló szabályozásnak.
Elbíráltuk a pályázatokat, közöttük a kulturálisakat is. Imivel együtt azon vagyunk, hogy
minél hamarabb elküldjük az ösztöndíjasok névsorát a TR iroda számára, hogy a rögzítések
megtörténhessenek, és ne legyen csúszás, ezt minden hónapban teljesítjük is. Kedden küldtük
be a listákat szerdán már rögzítve is voltak és megkaptuk a visszajelzést, hogy kinek nincsen
bent a bankszámlaszáma. Volt közöttük két pályázó, aki rendezvény lebonyolítására kért
támogatást, nekik most nem tudtuk berögzíteni az összeget, ezért a megítélt ösztöndíjat nem
fogják megkapni csak a következő havi utalással.
Nanosz Eleni Vaya: Dorina légy szíves tegyünk még bele a HHH-ba egy felhívást, hogy
minden hallgató, aki még nem tette meg, rögzítse be a bankszámlaszámát és az adószámát,
hogy ilyen legközelebb ne fordulhasson elő.
Lőrinczi Réka Gyöngyi: Ezt szerettem volna kérni a Zitától, ha kiküldi a határozatokat,
akkor ezt is írja bele. Meg én is bele fogom írni a neptunos határozatokba is.
Rendezvényszervező Bizottság
Nanosz Eleni: Tudunk arról valamit, hogy mi lett a színházas kuponokkal?
Szabó Péter: Már az első napokban elfogyott az összes.

November 13-án lesz Szakkolégiumok Éjszakája.
November 20-án a Szociológia SzHÉK csinál rendezvényt. November 27-én, egyelőre még
nincsen rendezvény bejegyezve. December 4-én Nt SzHÉK szervez rendezvényt és december
11-én szeretne majd egy szórakoztató programot is csinálni.
Kommunikációs Bizottság
Somogyi Dorina: Heti hétfői kimegy, benne lesz a PKK, benne lesz a bankszámlás
információ, és a komm tagra a pályázat a mai naptól jövő hét szerdáig, vagyis 3-12. Között
lesz. Ha bárki ismer a kommunikációs tag pozíció elvárásainak megfelelő személyt, az kérem,
szóljon. A pályázáshoz kelleni fog fényképes önéletrajz, motivációs levél és referencia anyag
is.
Kedves elnökség, az alábbi feltételek mellett: motivációs levél, fényképes önéletrajz és
bármilyen referencia anyag csatolása, pozitív elbírálás, ha rendelkezik Photoshop
ismeretekkel és kamerával, fényképezőgéppel, kiírhatjuk-e a pályázatot november 3-12.
között? Ki tudja ezt támogatni?
A pályázat 7 fővel egyhangúan kiírásra került.
Szerdán lesz ELTEFeszt lezáró ülés 15:00-kor a Tanári Klubban, amin részt fogok venni. A
KGY csoportban kitettem a kérdőívet, én is kitöltöttem.
Belügyi Bizottság
Király Mihály: Elintéztük a Szakkollégiumok Éjszakájára a kért embereket. Nyolcat kértek,
de én tíz embert szedtem össze, hogy a későbbiekben a lebonyolítás során ne legyen
fennakadás, emberhiány. És három lányt is sikerült a ruhatárba szerezni.

3. Elnökségi hétvége
Nanosz Eleni: Három héten kívül esik a megrendelői levél kiküldésének ideje, amelyet azért
küldött Dani, hogy foglalják le nekünk a házat Visegrádon elnökségi hétvégére. Leírtam a
hétvégén nekten küldött levélben, hogy milyen részei voltak ennek az árajánlat kérésnek, mi
volt a válasz és hogyan ment az egész folyamat. Lett egy ajánlat november 7-i hétvégével,
amit a visegrádi házba szerettünk volna, de ez a hely foglalt volt. Megnéztük László házat is,
ez is foglalt volt. Ezután Leányfalun lett lefoglalva egy ház, de felhívtak múlt hét csütörtökön,
hogy elromlott a kazán és nem tudnak fűtést biztosítani. Két feltételt tűztűnk ki, ami mellett
elfogadjuk az árajánlatot, az egyik, hogy szeretnénk egyedül lenni a házban, a másik pedig

hogy szeretnénk magunknak főzni. Érkezett még pénteken két ajánlat, de egyik sem felelt
meg a két feltételnek, a második egyiknek sem.
Az elnökségi hétvégénken, pénteken lesz egy pár csapatépítő program, majd azután
megbeszéljük, melyik bizottságoknál milyen problémák vannak. Szombaton elkezdünk főzni
és miután végeztünk, a következő évi terveinket igyekszünk összeállítani.
Felhívtak ma reggel bennünket, hogy Visegrádon a László ház szabad, de nem ezen a
hétvégén, hanem a következőn, vagyis 11.14-16.
Mivel ezen a hétvégén elmarad az elnökségink, Dani és én elmegyünk a HÖOK őszi
vezetőképzőjére.

4. Egyebek
Nanosz Eleni: Lesz egy egyetemi adatfelmérés, amit az EHÖK kezdeményez és a HÖK
stratégia egy részét az ott nyert ismeretekre erre alapoznánk. Kértek tőlünk segítséget így
Pumi, Droszi és a Kristóf fognak a kérdőív javításban és az adatbázisban segíteni a karoknak.
Ehhez szüksége lesz minden karnak specifikus kérdőívre, amiben olyan dolgokat kell
megkérdezni, amiből kiderül, hogy honnan olvasnak a legtöbbet, miből informálódnak,
milyen lehetőségekről tudnak és milyennek örülnének.
Azt szeretném kérni, hogy Réka és Áron állítsa össze a TáTK specifikus kérdéseit, és küldje
el Dorinának ellenőrzésre. Tájékozódással kapcsolatos és igényfelmérés a cél, november 7-ig
kérem elkészíteni.

Nanosz Eleni megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

