ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Jegyzőkönyv
EHÖK Elnökségi
2014. február 3. (18:30)
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
Előzetesen kiküldött napirend:
1. Bejelentések
2. Személyi kérdések
3. Egyebek
Kezdés: 18:44
Hermán Dániel megállapítja, hogy az ülés 9 fővel határozatképes. Zaránd Péter
az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvezetésre Hermán Dánielt.
9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva az elnökség által.
Napirend előzetesen kiküldésre került. Az ülésen senki nem élt módosító javaslattal.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
1. Bejelentések
Zaránd Péter elmondta, hogy újra nyitották a költségvetési bizottságot, egy ad
hoc ülés történt. A két fő témája az ülésnek: Surján Péter dékán úr szerint módszertani
probléma volt a költségvetésben, ami szerinte a TTK-t hátrányosan érintette. Véleménye
szerint a doktoranduszok száma miatt több pénz járna 38 millió forinttal a TTK-nak. Két
dologról tanácskoztak előtte, hogy miről szavazzanak a költségvetési bizottságban. 1. Az
Egyetem vezetői értekezlet után fogják-e tárgyalni a költségvetést. 2. Megnyitják-e a 8-as
költségvetési táblát. Végül abban maradtak, hogy lezártnak tekintik a 8-as táblát. Surján
Péter dékán úr további javaslata volt, hogy hasonló arányban történjen a felosztás a
tudományos normatíva esetében, mint a tárgyalás újranyitását megelőzően. Dékán úr
módosításával kapcsolatban Zaránd Péter elmondta, hogy elvei mellett döntött miszerint
az elfogadás feltétele, hogy a HÖK költségvetése ne csökkenjen és kar érdekében nem
dönt, ha az egy másik kar rovására történik. Dr. Juhászné Huszty Katalin Főigazgató
asszony javaslatát 11 igen, és egy nemmel elfogadták végül.
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Zaránd Péter megkér mindenkit, hogy az ELTE image videót promózzák. Minden
kari vezető támogatta a létrejöttét, ők is fogják hirdetni. Eddig minden idők második
legnézettebb ELTE-s videója lett.
Kiss Ádám OMHV ügyére kérdezett rá. Verderber Éva javasolja, hogy
legközelebb a vizsgaidőszak végéig tartson az OMHV kitöltési lehetősége. Zaránd Péter
elmondja, hogy Béni Kornél segítségével kiderült, hogy 56,4%-os összkitöltöttségi szint
van jelenleg. Az IK tarolt, az ÁJK kb. 24%-on áll, mindenki más 55% fölött, de
kihangsúlyozza, hogy ez még nem a végeredmény, a Minőség Ellenőrzési Osztály le fogja
vonni még a nem teljes (azaz a nem véglegesített) kitöltéseket. Kiss Ádám kérdezi, hogy
sikerült-e kommunikálni az osztály felé, hogy 3 részben szeretnénk látni a kitöltési
eredményeket? Zaránd Péter elmondja, hogy még nem vette fel a kapcsolatot ez
ügyben.
2. Személyi kérdések
Farag Alexandrát 8 igen, 0 nem, 1 érvéntelen mellett delegálta az elnökség a
Pedagógikum Központ vezető testületébe.
3. Egyebek
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Senkinek nincs egyebe.
Vége: 19:04
Teendők, határidőkkel

-
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Zaránd Péter

Hermán Dániel

Elnök

Elnök, jegyzőkönyvvezető

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Ellenőrző Bizottság
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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