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Kezdés: 17.13
Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics
Bálintot.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
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Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen Dukán András Ferenc élt módosító
javaslattal, miszerint fontos lenne tárgyalni az irodaszerek újabb beszerzését. Zaránd
Péter javasolta, hogy második napirendi pontként tárgyalja az elnökség a beszerzéseket.
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által a módosított napirend.
Jelenlévő mandátumok szám 8. Farag Alexandra kimentését kérte.
1. Bejelentések
Zaránd Péter beszámolt arról, hogy Bubla Áron lediplomázott és január 31-el
megszűnt a hallgatói jogviszonya. Eperjesi Zsoltot nevezte ki ügyvezető elnöknek.
Elnökválasztó küldöttgyűlés február 27-én lesz.
A Minőségbiztosítási Osztály még ez előző két OMHV adataival is el van maradva,
így a mostani eredmények várhatóan később kerülnek feldolgozásra, miután az
elmaradások pótolva lettek.
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Zaránd Péter beszámolt a tárgynapon ülést tartó ad hoc bizottságon
történtekről, akikkel a hallgatói szolgáltatások helyzetét beszélték át. A bizottság
munkájában Baumstark Beáta is részt vett, mint a Karrierközpont vezetője. Zaránd
Péter igyekezte azt artikulálni, hogy a HÖK a későbbiekben nem kíván a
szolgáltatásokban vezető szerepet betöltetni, a HÖK feladata a minőségbiztosítás, a
megfelelő minőségű szolgáltatások eljuttatása, kommunikálása a hallgatók felé. Azt
javasolta a bizottságnak, hogy érdemes abból kiindulni, amit az ESZ Kft. hátrahagyott.
Felül kell vizsgálni azt, hogy mi volt működőképes, és ami nem azt el kell hagyni vagy
fejleszteni kell azokat. Vizsgálni kell a Kft. által üzemeltetett szolgáltatások lokalizálását,
hogy ezek melyik szervezet alá kerüljenek. Fontos egy egyablakos szolgáltatást
kialakítani

ahol

a

hallgatók

egyszerre

tudnak

informálódni

a

különböző

szolgáltatásokról, a kari kitelepüléseknél is. Ide becsatlakozna az Eötvös pont is.
Érdemes lenne egy az ELTE Pluszhoz hasonló új brandet kiépíteni, ami összeköti az
egyes szolgáltatásokat. Nem fog az egyetem új gazdasági társaságot alapítani. A
szolgáltatások, amiket a Kft. üzemeltetett most is megoldottak. A fénymásolás vagy
koncesszióval lesz kiszervezve vagy az Eötvös ponthoz kerül, mint az ajándékbolt. A
rendezvényes közbeszerzésen nyertesként kikerülő cégnek a jegyeit a továbbiakban
nem lehet majd a HÖK irodákban értékesíteni, csak olyan helyen ahol tudnak számlát
adni és van pénztárgép. Felmerült a kérdés, hogy kinek van kompetenciája ahhoz, hogy
ezeket koordinálja. Kiderült, hogy a Kft. megszűnése nem okozott űrt. Ezáltal az egyetem
hallgatói szolgáltatásszervezése csak jobb irányba indulhatott el. Újra kell gondolni az
együttműködési rendszer. Az Eötvös pontot kell majd partner szempontjából úgy
kezelni, mint amilyen a Kft. volt. Felhozták a szolgáltatási kapcsolattartók ügyét.
17.27 Megérkezett Verderber Éva. A jelenlévő mandátumok száma 9.
Amikor a Kft. egyben tartott mindent akkor indokolt volt a kapcsolattartóknak a
feladata. A jelenleg ellátott feladatokat a kari HÖK-ök kommunikációsai is el tudják látni.
A kapcsolattartók jutalmazása jelentős összeget visz el, amit egy tudományos pályázat
kialakítására lehetne fordítani. Béni Kornél örömét fejezte ki azzal a felismeréssel
kapcsolatban, hogy a Kft. megszűnése nem okoz űrt. Azzal kapcsolatban érdeklődött,
hogy a szolgáltatási igényekről nem szeretnék-e megkérdezi a hallgatókat. Zaránd Péter
elmondta, hogy a tavaszra tervezett igényfelmérésbe ezt is bele fogják foglalni. Nanosz
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Eleni Vaya egyetértését fejezte ki a kapcsolattartók feladatkörének átgondolásával
kapcsolatban és a konkrét eredmények időpontjáról kérdezett. Zaránd Péter szerint
meg kell beszélni ezt a helyzetet a partnerekkel. Nem gondolja, hogy ez egy egyirányú
folyamat. Bízik benne, hogy ez márciusig be tud fejeződni.
Zaránd Péter a HÖOK közgyűléssel kapcsolatban egyeztetésen volt Báli
Bernadettel, Garbai Ádámmal, Pálffy Dorottyával és Kiss Edinával. Lefoglalták február 22re az Aula Magnát. Rektor úr és az ÁJK dékánja is támogatta a rendezvényt. Még
kialakítás alatt van az étkezés, illetve felmerült az igény egy lezáró rendezvényre aznap
estére egy budapesti vendéglátó ipari egységben. Ezzel kapcsolatban még nem született
döntés. Zaránd Péter továbbította az egyetem vezetésének köszönetét az ELTEfeszten
való segédkezésért. A rendezvényen több mint kétezren vettek részt, így mindenképpen
sikeresnek mondható a rendezvény, ami ismét megrendezésre kerül majd az őszi
félévben. Ez nem zárja ki az EDUCATIO kiállításon való megjelenést. Zaránd Péter
érdeklődött Pozsár-Szentmiklósy Zoltán szociális támogatással kapcsolatos levelével
kapcsolatban a kari HÖK-elnöknél akik jelezték, hogy nem kapták meg az üzenetet és
kérték, hogy újra kerüljön kiküldésre.
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2. Beszerzések
Dukán András Ferenc már kiküldte a gazdasági bizottságnak azt a főigazgatói
körlevelet ami arról szól, hogy február 2-án megszűnt a tonner rendeléshez kapcsolódó
közbeszerzés és az irodaszer beszerzéses szerződés is lejár február 13-án, így az
irodaigényeket addig lehet még leadni. Kéri, hogy az elnökség határozzon arról, hogy
meddig lehet eljuttatni hozzá az igényeket. Az igényeket az előzetesen meghatározott
keretösszegig lehet benyújtani. Béni Kornél arról érdeklődött, hogy ha most nem adnak
le rendelést, akkor mikor lehet legközelebb leadni irodaszer rendelést. Dukán András
Ferenc elmondta, hogy az új közbeszerzés életbelépésével valamint tonnert a KEF-en
keresztül továbbra is lehet rendelni, csak ez egy hosszabb folyamat. Kovács Márta ezt
kiegészítette azzal, hogy tudomása szerint a közbeszerzés már elkezdték előkészíteni,
így az hamarosan kiírásra kerülhet. Zaránd Péter szavazásra bocsájtotta a kérdést, hogy
mindenkinek megfelel-e az, hogy hétfő reggel 8-ig lehet leadni az irodaszer igényeket.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
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3. Személyi ügyek
Dukán András Ferenc két napig nem rendelkezett jogviszonnyal így Zaránd
Péter ismét kinevezte őt gazdasági alelnöknek. Mészáros Ádám bejelentette
lemondását az elnökségnek tanulmányi okokra hivatkozva. Zaránd Péter Borbély
Krisztiánt nevezte ki tanulmányi alelnöknek a tárgynaptól. Az elnökség szimpátia
szavazás során egyhangúlag támogatta a kinevezést. Borbély Krisztián bemutatkozott
röviden az elnökségnek és felvázolta féléves terveit. A frissen kinevezett tagok
delegáláshoz szavazatszedő és számláló bizottságot kért felt Zaránd Péter. Tagjai:
Tamási Luca, Kovács Márta és Mészáros Ádám. Egyhangúlag támogatva az elnökség által.
Szavazás eredménye:
Oktatási képzési tanács- Borbély Krisztián: 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelennel
Hallgatói jogorvoslati bizottság- Borbély Krisztián: 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelennel
Hallgatói jogorvoslati bizottság, fegyelmi bizottság- Dukán András Ferenc: 7 igen, 0 nem, 2
érvénytelen.
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4. Utazásszervezés
Dukán András Ferenc beszámolt arról, hogy az utaztatásos közbeszerzésnek a
győztese a Weco Travel. A határozatot mindenkinek kiküldte. Tíz nap van a többi
pályázónak a fellebbezésre, és ha ez nem történik meg akkor megkötésre kerül a
szerződés a céggel. Amint ez megtörténik lehetőség nyílik arra, hogy vezetőképzőket
tarthassanak a részönkormányzatok, így azt kéri, hogy ezeket az igényeket mindenki
jelezze felé, hogy a rendezvényszervező bizottsággal össze tudják hangolni ezeket.
Zaránd Péter jelezte, hogy az EHÖK szeretne szakterületi vezetőképzőket tartani
hármas tagolásban (pl.: gazdasági-rendezvény-sport). Több elnök felszólalt azzal
kapcsolatban, hogy ezeket csak abban az esetben tartsák meg, ha megfelelő átfogó
témákkal foglalkoznak, és semmiképpen se üsse a kari vezetőképzőket. Senki nem
kívánt a saját emberei helyett nyilatkozni ezeknek fontosságáról, majd a bizottságok
maguk eldöntik maguk közt a részleteket. Dukán András Ferenc elmondta, hogy
mindenképpen költséghatékonyan szeretnék megoldani ezeknek a vezetőképzőket, és
ha nem szükséges a többnapos elutazás akkor természetesen budapesti helyszínen
lesznek megoldva egynapos eseményként.
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18.03 Verderber Éva távozott. A jelenlévő mandátumok száma 8.

5. Egyebek
Dukán András Ferenc jelezte, hogy a rendezvényszervező bizottságnak a
tárgyhetet követő csütörtökön tervez ülést tartani valamint beszámolt a rendezvényes
közbeszerzés állásáról is ami előre láthatólag március végén léphet majd hatályba, ha nem
érkezik fellebbezés. Béni Kornél elmondta, hogy február 11-ei hatállyal lemond TTK
HÖK elnöki pozíciójáról és mindenkinek megköszönte a közös munkát. Elnökválasztó
küldöttgyűlés február 11-én lesz hat órakor Lágymányoson. Mészáros Ádám beszámolt
arról, hogy megérkeztek a gyűjtőszámlákra az eddigi befizetések így a blokkolást is
visszaállítják a tárgyhetet követő héttől. Az Oktatási Igazgatóság és az SDA minden karon
tart egyeztetéseket a benyújtott Neptun fejlesztési igényekkel kapcsolatban.
Vége: 18.15
Teendők,
határidőkkel
Határozatok

Irodaszer igények leadási határideje február 10. 08.00
Oktatási képzési tanács- Borbély Krisztián: 9 igen, 0 nem, 0

Delegálások
(Személyi
kérdések)

érvénytelennel
Hallgatói jogorvoslati bizottság- Borbély Krisztián: 9 igen, 0
nem, 0 érvénytelennel
Hallgatói jogorvoslati bizottság, fegyelmi bizottság- Dukán
András Ferenc: 7 igen, 0 nem, 2 érvénytelen.

Dátumok

HÖOK közgyűlés: február 22.
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Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Tamási Luca

Elnök

Tag

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Ellenőrző Bizottság
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Meiszterics Bálint
Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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