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Kezdés: 17.08
Zaránd Péter: Ülés megnyitása. Jegyzőkönyvvezető megszavazás. Jelöli Meiszterics
Bálintot. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. Napirend előre kiküldésre került. Van
e módosító javaslat?
Kiss Ádám: Gólyakupáról kéne beszélni. És az egyetem teremhasználati díjairól.
Máté Anna: Egyebekben vitassák meg a kérdést.
Zaránd Péter: Változtatás nélkül ki tudja elfogadni a napirendet?
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Egyhangúlag elfogadva.
Jelenlévő mandátumok száma 9.
1.

Bejelentések

Zaránd Péter: Virtuális állásbörzével kapcsolatban Szabó Pál a vendég.
Szabó Pál: Köszöni a mai pályaválasztási napon történt segítséget nagyon jól sikerült.
2000 fős volt a részvétel az előzetes 700 regisztrálóhoz képest. Kéri, hogy ha van olyan
céges kontakt, civil partner, akik szeretnének megjelenni a börzén akkor péntekig,
hétvégig lehet jelentkezni. Hallgatók figyelmének felhívásban kéri a segítséget. 780
pozíciót fognak meghirdetni. Köszöni a figyelmet.
Müller Barbara: Olyan állásokat tovább lehet küldeni nekik amit ők kapnak mint
Hallgatói önkormányzat és hirdetik is a hallgatóiknak?
Szabó Pál: Ha jön közvetlenül lehet továbbküldeni álláshirdetéseket. Meg lehet jelenni az
állásbörze ideje alatt. Felveszi velük a kapcsolatot.
Zaránd Péter: Köszöni az informálást. Átadás átvétel nem zajlik zökkenőmentesen. Az
eredeti tervek szerint hétfőn történt volna az aláírás. Nem készült el időre az anyag.
Péntekre lesznek kész elviekben az anyagok a gazdálkodással és az elnöki résszel
kapcsolatban.
Müller Barbara: Ennek mi az oka?
Zaránd Péter: Pénteken elkészült egy tervezet. Kovács Márti által mindkét félnek el lett
küldve. Kalina Gergely nem reagált rá. Hétfőn Pozsár-Szentmiklósy Zoltán is jelen volt,
mint az átadás átvétel tanúja, akkor jelezte Kalina Gergely, hogy neki több rész nem
tetszik és a gazdasági rész nem volt előkészítve. Olyan részek is kerültek elő, amikről
senki nem tudott eddig. Ezért is késik az átadás átvétel. Fog tájékoztatást kiküldeni a
folyamat állásáról. Az ESU konferenciában tavasszal az ELTE is rendező volt. Az ESZ Kft.
volt a kivitelező. Nekik nem lett fizetve az EHÖK részéről. A számla elkészült, de
szerződést nem kötöttek. Azt az álláspontot képviseli, hogy ezt az összeget nem kell
kifizetni.
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Kiss Edina: Kapott mindenki e-mailt a HÖOK közgyűlésről. Pénteki napon való részvétel
10000 forint, a teljes részvétel 15000 forint. Kérdezi, hogy ezt hogy szeretnék ez
elnökök. Összegyűjtse, Ő vagy mindenki külön jelentkezzen.
Máté Anna: Legyen egységesen összeszedve.
Zaránd Péter: Kéri, hogy a takarékosság nevében mindenhonnan csak az elnökök
menjenek.
Csonka Balázs: Ő győri így csak regisztráció szükséges.
Kiss Ádám: Aki csak a küldöttgyűlésre utazik le annak ingyenes?
Kiss Edina: Szerinte igen, de ennek még utánanéz. Mindenkinek megfelel az egyben
összegyűjtés.
2.

Személyi kérdések

Zaránd Péter: A tárgynapot megelőző napon kinevezte az alelnököket és a
kabinetfőnököt. Szavazás a referensekről és az elnöki megbízottakról. Szavazatszedő és
számláló bizottságba felkéri Dukán András Ferencet és Tóth Rózát. Egyhangúlag
elfogadva.
a.
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szavazás a referensekről, elnöki megbízottról

Zaránd Péter: Markos Ádám esélyegyenlőségi referens,
Horváth László pályázati referens,
Tóth Rita tudományos referens,
Karvaly Márton sportügyit referens,
Grósz Renáta ELTE Online főszerkesztő,
Meiszterics Bálint elnöki megbízott,
Tabajdi Péter informatikus,
Herman Dániel: A szavazás eredménye:
Markos Ádám: 9 igen, 0 nem,
Horváth László: 9 igen, 0 nem,
Tóth Rita: 9 igen, 0 nem,
Karvaly Márton: 9 igen, 0 nem,
Grósz Renáta ELTE: 9 igen, 0 nem,
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Meiszterics Bálint: 9 igen, 0 nem,
Tabajdi Péter 8 igen, 1 érvénytelen
3.

EHÖK kabinet ütemterv

Zaránd Péter: Kommunikációs probléma miatt nem került kiküldésre. Elnökségi után
lesz kiküldve. Tartalmilag már készen van. Minden benne van, mint a programban, csak
kibontva és időrendbe téve.
Kiss Edina: Nem akarta kiküldeni, amíg a referensek nincsenek megszavazva. Tematikája
a programmal egyezik meg. Havi lebontásban van szakterületekre szétbontva. A
körülményekhez képest tartani szeretné majd a leírtakat. A bizottsági elnökök ütemterv
szerint fognak dolgozni a bizottságaikkal. Ez az aktuális félévre szól, utána új ütemtervet
készítenek és az elmúlt félév értékelése is fog benne szerepelni. A tárgynap estéjén
továbbítva lesz az elnökség felé.
Zaránd Péter: A küldöttgyűlésnek is minél előbb kiküldésre kerül. Nagyjából két héten
belül szeretne küldöttgyűlést összehívni. Pályázati forrásból szeretné támogatni az
elnökségi hétvégét és egyéb vezetőképzőket.
Kiss Ádám: Miről lenne szó a küldöttgyűlésen?
Zaránd Péter: Szeretné lezárni a 2012-es gazdálkodási évet. Már dolgoznak a lezáráson.
A kabinet ütemtervét is tárgyalni szeretné. EHÖK JB-be oktatói tagokat is kéne javasolni.
Garbai Ádám: Egyetemi könyvtári tanácsba delegálásról lenne szó. Szerinte könyvtár
szakost kéne delegálni és nem a tudományos referenst. Erről mikor kell szavazni?
Zaránd Péter: Az, hogy a tudományos referens dolga legyen ezt így szeretnék a
továbbiakban is. Lenen személyes javaslata?
Garbai Ádám: Igen lenne, de erről majd ha aktuális akkor akar beszélni róla.
Müller Barbara: Vagy egyebekben, de mindenképp térjenek ki a jegyzettámogatás és
könyvtári törvénymódosításra, mert őt behívatták a kari könyvtárukba és nem tud
érdemben hozzászólni a témához.
Zaránd Péter: Arról van szó, hogy a jegyzettámogatás a könyvtárakat illetnék, és most a
szociális és a kollégiumi keretben van.
Garbai Ádám: Ezt az összeget tényleg arra akarják fordítani ami a nevében szerepel.
Ebből az összegből finanszíroznák a jogdíjakat a nyomtatási költséget.
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Müller Barbara: Ez az NFTV-ben lesz rögzítve?
Garbai Ádám: Az egyeztető testületnek minden egyetem könyvtárigazgatója a tagja, és
Klinghammer államtitkár úr most meghallgatja a véleményüket. Ez alapvetően jó ötlet,
csak ez probléma a szociális támogatás és a kollégiumi kerettel kapcsolatban. Erről
akkor beszéljenek, ha lesz pontos törvény.
4.

EVÉ beszámoló

Zaránd Péter: Összekötné az ötödik napirendi ponttal, mivel ez javarészt a kollégiumi
stratégiákról szólt. Napirend előtt főigazgató asszony bírálta az ÁJK és a TTK költéseit és
számlatartozásait. Bemutatkozás az egyetemi értekezletnek Pozsár-Szentmiklósy
Zoltánnal együtt. A kollégiumi stratégiát mindenki láthatja a kezében. Sokkal
részletesebb, mint bármelyik anyag, ami eddig született ezzel kapcsolatban, és
tartalmában is jóval erősebb. Az értekezleten kiderült, hogy ez nem stratégia, hanem
alapkérdéseket tartalmaz. Csonka Balázzsal egyeztetett, hogy mit képviseljen az
értekezleten. Azt kérte, hogy mivel későn jött ki az anyag húzza az időt. Számítanak a
HÖK véleményére. Ne csak államilag támogatottak kapjanak kollégiumot, ezt Király
dékán úr támogatta az állami helyek csökkenése miatt. Díjemeléssel kapcsolatban az
anyag nem határoz meg konkrét véleményt. Az elnökségnek kell kitalálni, hogy milyen
díjemelés lenne elfogadható. Azt javasolta, hogy ne ott döntsék el, hogy elfogadható-e ez
az anyag. Kérte, hogy minden egyes témáról, kérdésről, egyesével döntsenek. Rónay
Zoltán javasolta, hogy következő ülésen döntsenek róla. Feladat az, hogy minden
kérdésre alakítsanak ki válaszokat. Csonka Balázsék vezetésével vegyék végig a
pontokat és döntsék el, hogy mit képviseljenek a hallgatók a szenátuson ezzel
kapcsolatban. A gazdálkodási résznél vannak egyedül adatok. Főigazgató asszony
szerinte a bevételek alul vannak tervezve a kiadások pedig túl annak tervezve. Erre, neki
nincs rálátása. A többi kérdésben várják a javaslatokat.
Csonka Balázs: Ha a felmerült kérdésekre válaszoltak, akkor el lesz fogadva ez, mint
stratégia?
Zaránd Péter: Nem ad választ, irányt, hanem csak kérdéseket vet fel a program.
Főigazgató asszony is azt mondta, hogy ez már közel áll az elfogadhatóhoz. Azt javasolja,
hogy jövő héten már tudjanak dönteni. Egy hét van rá.
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Garbai Ádám: A KolHÖK-től várják a javaslatokat vagy küldjenek embert a karok is?
Zaránd Péter: A KolHÖK koordinálja a megbeszélést. Karácsony rektorhelyettes úr is
támogatta, hogy tárgyalják egy másik alkalommal. Napirenden túli kérdés az
alapítványok kérdése és az ÁJK gólyatábor kérdése volt. Főigazgató asszony és a főtitkár
úr véleménye ismert. A PPK 10-ik szülinapja miatt kifutottak az időből. Király és Dezső
dékán úr védte az alapítványok munkásságát. Hangsúlyozták, hogy ez régen is így
működözött, hogy az alapítványok támogatták a HÖK-öt. A tárgynapon történt
találkozón elmondta rektor úrnak, hogy a gólyatáborok biztosítása hallgatói érdek és ez
a feladatunk. Ezt nem vették figyelembe a GMF-el együtt.
5.

Kollégiumi stratégia

Megbeszélés az előző pontban.
6.

Szenátusi anyagok

Zaránd Péter: Az anyagokat mindenki megkapta, könyvtár főigazgató választanak,
rendkívüli ülés lesz. Kéri a kiegészítést, de ha jól érti, akkor Kiszl Péter pályázata élvez
többségi támogatást több fronton is. Kinek milyen információja van ezzel kapcsolatban?
Kiss Ádám: Nem tudta még elolvasni
Garbai Ádám: Volt egy belső pályázat Kiszl Péter részéről, és egy külső pályázat, amire
nem számított az egyetem, és továbbra is Kiszl Pétert támogatják. Szerinte ezt a hallgatói
önkormányzat is tudja támogatni.
Máté Anna: A másik pályázó is meghallgatva lett?
Béni Kornél: Meghallgatták.
Zaránd Péter: Azt gondolja, hogy egységes álláspontot tudunk képviselni.
Béni Kornél: Fontos az egységes álláspont?
Verderber Éva: Ő a kar álláspontját képviselné. Azt nem mondta, hogy az eltér ettől a
véleménytől.
Garbai Ádám: Kiszl Péter hallgatóbarát és évek óta támogatja a HÖK-öt.
Zaránd Péter: Rendben. Nem gondolja, hogy ez túl hosszú szenátus lesz.
7.

Pénzügyek
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a.

rendezvényes közbeszerzés

Zaránd Péter: Múlthéten, szerdán még nem volt mandátumban. Kalina Gergely
jelezte hogy szerdán ki lesz írva a rendezvényes közbeszerzés. Azt is mondta
Kalina Gergely, hogy egy megbeszélés után lesz kiírva, így önhatalmúlag elment a
megbeszélésre. Közbeszerzési anyag nem volt kész, nem volt hibátlan, amit
Kalina Gergelyék készítettek. Vásárhelyi Tibor azt javasolta, hogy javítás után
üljenek össze és írják ki. Jelezte, hogy erre már nem kéne sort keríteni Kalina
Gergely utolsó egy két napjában. Kérte, hogy ez a tárgyhéten vagy később
történjen meg. Kalina Gergely a javításokat végzi. Elküldi neki is. Utána tudnak rá
mit mondani. Dukán András Ferenccel átnézik és dolgoznak rajta. Tegnap kért
egy kis türelmet Főigazgató asszonytól és Vásárhelyi Tibortól is ezzel
kapcsolatban. 197 milliós közbeszerzés, vagy három éves. Nagyon részletes és
minden hallgatói rendezvényt lefed. Ez elosztva három évvel nem rossz
költségvetés rendezvények szempontjából. Kérdezte főigazgató asszonyt, hogy ez
a pénz meglesz-e. Kiábrándító választ kapott erre. Az egyetem a normatívának
megfelelő költségvetéssel számol a HÖK részéről. Ez nem olyan költségvetés,
amivel lehet gólyabálokat szervezni. Igyekezett elmondani, hogy ezen változtatni
kell, mert ezek a rendezvények érdekei az egyetemnek. Ezek csak állami
normatívából nem megvalósíthatóak. A nagyrendezvényes közbeszerzés még
ebben az évben hatályba lép, december elején. Január egytől máshogy nem lesz
ELTE-s hallgatói rendezvény.
Béni Kornél: Ez a közbeszerzés csak hallgatói rendezvényekre vonatkozik?
Zaránd Péter: Kalina Gergely azt mondta, hogy ez részletesebb, mint az egyetemi
közbeszerzés, és csak a hallgatói rendezvényszervezésre vonatkozik.
Dukán András Ferenc: Az egyetemi már elbírálva van, az utaztatás pedig bírálás
alatt.
Zaránd Péter: Azt az információt kapta, hogy ez nem januárban lett téma, hanem
már tavaly ősszel szóltak az EHÖK-nek. Majdnem egy éves a lemaradás van ezzel
kapcsolatban. Ha meglett volna tavaly decemberre akkor az idei rendezvények
sem lettek volna kérdésesek.
Müller Barbara: Ha lesz, egy épkézláb nyertes cég miből lesznek rendezvények?
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Zaránd Péter: Ezt ő is kérdezte egyetemvezetéstől. Reméli, hogy lesz előrelépés a
témával kapcsolatban. Amint konkrét ígértet kap, hozza az elnökség elé.
b. gólyabálok
Megbeszélés az előző pontban.
18.10 Bubla Áron távozott. A jelenlévő mandátumok száma 8.

c.

kari újságok

Zaránd Péter: Hasonló a helyzet az előző témához. Van élő közbeszerzés a kari
újságra. Türelmet kér, addig amíg megtudjuk mennyi a dologi keret. A keret, amit
nyáron kaptak az nem csak gólyatábor szervezésre volt, hanem működésre is.
Amint rendezve lesz a Budapest Party Service felé a tartozás utána lehet
felosztani az összeget. Rendezvényekre nem fogunk tudni költeni. El fognak
készíteni nagyon gyorsan egy tervezetet a költségvetéssel kapcsolatban,
remélhetőleg még a héten. Körülbelül 8-9 millió forintról beszélnek, de főigazgató
asszony azt mondta, hogy 17 millió forint van. Nincsen még konkrét információ és
az átadás átvétel sem történt meg.
Müller Barbara: Ezt nem kell visszaadni?
Zaránd Péter: De vissza kell. Megnyugtató választ még nem kapott ezzel
kapcsolatban. Napokon belül lesz az újságokkal kapcsolatban válasz. HÖOK
vezetőképzőbe úgy jelentkezzenek tisztségviselők, hogy figyelembe vesszük a
takarékosságot.
Müller Barbara: Olyat lehet, hogy a HÖOK vezetőképzőjének az árát lekötné kari
lapra?
Zaránd Péter: Ez egy lehetséges opció, hogy miként osztják fel a tételt.
Dukán András Ferenc: Nem látjuk a költségvetés, addig nem érdemes erről
beszélni. Össze kéne gyűjteni a költéseket, ezt meg kell tárgyalni és felosztani a
költségvetést. Az összegből lehet már tervezni.
Kiss Ádám: Ugyanebbe tartoznak bele azok, amit Jánosi Attiláék összeszedtek
nyár végén?
Dukán András Ferenc: Ő nem tud ilyenekről.
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Zaránd Péter: Javasolja, hogy szedjék össze mire van szükség az elkövetkezendő
négy hónapra. A határidő hétvége.
Dukán András Ferenc: Ne árat, hanem a példányszámot, személyszámot írjátok le.
Konkrétumokat írjanak le.
Verderber Éva: Ha ezt összegyűjtötték, reméli, hogy a felosztásnál figyelembe
veszik azt, hogy ki mennyit költött az évben.
Zaránd Péter: Ez egy nehéz kérdés. Neki eddig nem volt ehhez köze, de a
karoknak igen. Kéri, hogy minden költségvetést érintő témában, legyenek
egymáshoz szolidárisak. Mert nem fogják tudni kielégíteni a hallgatói igényeket.
Dukán András Ferenc: Ezt az összeget közös megegyezés alapján kell felosztani. A
szükségeket írják le és mindenki legyen nyílt és a levelező listára küldjék az
igényeket.
Zaránd Péter: Hétvégéig mindenképpen kerüljenek fel a tervezetek a listára.
Dukán András Ferenc: Vasárnap dél a határidő.
Müller Barbara: Milyen tételeket tartalmazzon?
Dukán András Ferenc: Mindent amit elgondoltak. Minden, amire van
közbeszerzés.
Zaránd Péter: Ezt a témát jövő szerdán le lehet zárni.
d. HÖOK vezetőképző
Előző pontban megvitatva.
8.

HÖOK tisztújító küldöttgyűlés

Zaránd Péter: A tárgynapot megelőző napon volt HÖOK választmányi ülés. Ő nem tudott
részt venni rajta. Garbai Ádám helyettesítette
Garbai Ádám: Egy órás volt az ülés. Elnöki és felügyelő bizottság beszámolójában arról
volt szó, hogy az MRK-nak Nagyváradon volt kihelyezett ülése. Volt szó a külügyi
bizottság tagjairól. Lesz két ELTE-s is benne: Ávéd Krisztina, meg egy BTK Ma-s hallgató.
Mindenkit elfogadtak. A rektor és a főigazgató közt nagy az ellentét a Corvinus-on. Erről
is volt szó. Vélemény nem fogalmazódott meg. Kaposvári Egyetem helyzete volt a téma.
Körösparti Péter egyeztettet a Kaposvári Egyetem rektorával, azt ígérte finomítja a
módosítás szövegét. Transzparencia International felmérése volt, amiből az az
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eredmény jött ki, hogy a HÖK korrupt. Abban maradtak, hogy nincs értelme közös
választmányi szintű állásfoglalást kiadni. Elnökségi szintű dolog lesz róla. Nem érdemes
foglalkozni ezzel az anyaggal, mert kis mintás volt a kutatás.
Máté Anna: Mint szociológus, látja rajta, hogy nem érdemes erre reagálni.
Garbai Ádám: Vezetőképzőre jelentkezésről még nem tudtak pontos infót. A tárgynapot
követő napon várható és program is.
9.

Egyebek

Zaránd Péter: Vegyék előre Kiss Ádám javaslatait. Gólyakupát lehet szervezni állami
pénz nélkül. Kivel szervezik?
Csonka Balázs: Ő tud helyszínt adni.
Kiss Ádám: Lehetne a KCSSK-ban és lehetne háttért találni hozzá, az ottani büfé
tulajdonosával.
Garbai Ádám: Ki lesz a HÖK részéről a főszervező.
Máté Anna: Az ő rendezvényese feláldozza magát és megszervezi ha ezen múlik a
gólyakupa.
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Verderber Éva: Mikor legyen?
Máté Anna: Csonka Balázs beszéljen az illetékessel
Zaránd Péter: A TáTK rendezvényese vegye a kezébe a rendezést és döntsenek a
rendezvény időpontjáról.
Verderber Éva: Majd a rendezvényesek döntenek erről.
Kiss Ádám: Koncepció maradjon az, ami eddig?
Máté Anna: Igen.
Kiss Ádám: A teremdíjakkal kapcsolatban mindenki egy rektori utasítás mögé bújik.
Hogy a termeket piaci áron kell kiadni mindenkinek. Ez nincs tisztázva.
Garbai Ádám: Ki az ingatlangazda?
Kiss Ádám: Nem az ELTE.
Dukán András Ferenc: A GMF a gazda.
Garbai Ádám: Akkor főigazgató asszony adhat ingyen termet, és nem a dékán.
Béni Kornél: Mivel ott 3 kar van, ezért adja a főig asszony.
Kiss Ádám: Ha ez így van, akkor mér kellett fizetni az Erasmus tájékoztató miatt.
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Béni Kornél: Nem adják oda senkinek ingyen. Az egyetem csak magának tudja odaadni.
Ha gólyabálra kapják, akkor alanyi jogon jár mert saját cég vagy az egyetem használja.
Senkinek semmilyen cégnek nem adják oda ingyen.
Dukán András Ferenc: Az ingatlangazda a GMF. Az ESZ Kft. is fizetett nekik. 21/2008-as
rektori utasítás rendelkezik erről. Sokszor volt módosítva. fFel van sorolva benne az
ELTE épületei, Lágymányoson meg vannak a különleges szabályok, és bele van írva, hogy
a gólyabálok, LEN, Eötvös bál estében mentesülnek a fizetési kötelezettségtől, illetve
vannak kedvezmény kategóriák is.
Müller Barbara: Egyetért Kiss Adámmal, nekik ezen múlik a gólyabáljuk.
Dukán András Ferenc: Meg van határozva, hogy mi alapján lehet kedvezményt adni.
Zaránd Péter: Ha jól érti, akkor mindenki egyetért abban, hogy erről legyen egy módosító
indítványunk. Ezt levlistán kezdjék el faragni.
Verderber Éva: Csináljanak Google dokumentumot erről.
Béni Kornél: Biztos, hogy ennek hallgatói kezdeményezésnek kell lennie? És most kell ezt
elkezdeni?
Zaránd Péter: Ez egy hosszabb folyamat, de a dékánokat be kell vonni ebben.
Müller Barbara: Ez felfogható alternatívakeresésnek.
Kiss Ádám: Dolgozzanak ki egy anyagot és egyeztessen mindenki a dékánjával.
Müller Barbara: A BEAC minden évben a költségvetésének a nagy részét a TAO
támogatásokból adja össze. Eddig hiányzik a háromnegyede. Vannak az ELTE-nek
vállalati partnerei. Az adó 75%a rendelkezésünkre áll. Őket kéne elérni. Kéri Zaránd
Pétert, hogyha küld dokumentumokat erről akkor azt továbbítsa. Próbáljanak
támogatást kérni ezektől a cégektől a hallgatói sportélet támogatására.
Kiss Edina: Jövő heti elnökségi már a Szerb utcai tárgyalóban lesz.
Garbai Ádám: A következő heti elnökségin legyen téma az osztatlan tanár szakosok
integrálása a kari választásokba való beintegrálása.
Verderber Éva: Hozzanak létra egy ad hoc bizottságot azoknak a karoknak a
könnyítésére, akik nem érintettek a tanárképzésben.
Müller Barbara: Ők kapnak-e kulcsot, az új zárhoz? Visszakapják-e a kauciót a költözés
után.
Zaránd Péter: Jövő héten költözés lesz, nem látja értelmét.
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Kovács Márta: A kaucióról és a többiről is beszéljenek jövő héten.
Zaránd Péter: E-vote-tal kapcsolatban három rendszert vizsgálnak. A Corvinusos moodle
felület. A BME-s rendszer ami drágább de biztonságos. A harmadik lehetőség a T-system
fejlesztés alatt álló rendszere.
Kiss Ádám: Mért nem kerül bele Neptunba?
Zaránd Péter: Mert három fejlesztési időszaka van. Októberbe már nem fér bele, a
márciusban az eSzoctám fejlesztése megy rá, júniusban lesz a következő időszak.
Kiss Ádám: Szerinte egyszerűen megoldható Neptunon keresztül
Zaránd Péter: Szerinte speciális szoftver lényeges keresni erre.
Kiss Ádám: De a Neptun ezt tudja biztosítani. Az ELTE törekszik arra, hogy mindent a
Neptunba integráljanak. Küldjék be csütörtökig ezt a fejlesztési javaslatot.
Zaránd Péter: Egyeztetett oktatási igazgató úrral az eSzoctámmal kapcsolatban, és ha le
tudták volna adni az igényt, akkor sem biztosították volna azt, hogy bekerül a
fejlesztések közé. leadhatják, de nincsen értelme.
Vége: 19.27
Teendők,
határidőkkel
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Határozatok

Delegálások
(Személyi
kérdések)

Markos Ádám: 9 igen, 0 nem,
Horváth László: 9 igen, 0 nem,
Tóth Rita: 9 igen, 0 nem,
Karvaly Márton: 9 igen, 0 nem,
Grósz Renáta ELTE: 9 igen, 0 nem,
Meiszterics Bálint: 9 igen, 0 nem,
Tabajdi Péter 8 igen, 1 érvénytelen

Dátumok
Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________
Zaránd Péter
Elnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Hermán Dániel
Elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
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Meiszterics Bálint
Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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