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Kezdés: 17.13
Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics
Bálintot.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen senki nem élt módosító javaslattal.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által a napirend.
Jelenlévő mandátumok szám 9.
1. Bejelentések
Zaránd Péter megköszönte a PPK-nak a helyszín biztosítását és a főzőverseny
zsűriében való felkérést. Ritzl Andrást delegálták az Egyetemi Könyvtári Tanácsba.
Május 6-án kerül megrendezésre az első ELTE Tehetség nap a BTK Gólyavárban
párhuzamosan a Karrierközpont egy rendezvényével és a Bölcsész Napokkal. Lesznek
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plenáris ülések, céges kitelepülések és workshopok. Az esemény fővédnökségére Rektor
urat kérte fel, emellett a Design Terminál igazgatója és ő is a rendezvény fővédnöke.
17.17 Megérkezett Galántai Tamás. A jelenlévő mandátumok száma 10.
Az esemény célja a munkaerő piac megjelenítése olyan cégek által, mint a MOL, TSystem, Prezi stb.
Szintén a Bölcsész Napokkal szinkronban kerül megrendezésre egy három napos
Határon túli konferencia, melynek fő védnöke szintén Rektor úr és ő. Célja a határon túli
egyetemek Hallgatói Önkormányzataival a kapcsolattartás és tudásmegosztás. Sujtó
Attila kiegészítette, hogy a résztvevő egyetemek még szervezés alatt állnak.
A másfél évvel ezelőtt az EHÖK Elnöke feljelentette az ELTE Szenátusát azért mert
nem fogadták el az alapszabály módosítását, megsértve ezzel az autonómiáját a Hallgatói
Önkormányzatnak. Az akkor benyújtott keresetről novemberben érkezett egy levél a
Kúriától. Elkészült az anyag ami a folyamat leállításáról szól, ezt még véleményeznie kell
Főtitkár úrnak is. Már biztos, hogy valamilyen perköltséggel számolni kell.
Zaránd Péter elmondta, hogy megkereste őt az ELTE Művészeti együttese, hogy
április 24-én este nyolc órakor fellépnek egy svájci kórussal a Bazilikában, és ha bárki
szeretne erre elmenni annak küldenek külön meghívót, ezt az igényt a tárgyhét végig
lehet jelezni e-mailben.
A tárgynapon elindult az ösztöndíjak kifizetése. Ez nyolc nappal gyorsabb, mint az
előző hónapban.
Főtitkár úr jelezte, hogy szeretne részt venni az elnökségi ülésen, így a
következőre meg is hívta őt Zaránd Péter. Célja a kapcsolat mélyítése a HÖK-kel.
Zaránd Péter beszámolt arról, hogy az egyetemi vizsgálat az EHÖK-ben rendben és
fennakadás nélkül lezajlott. Tallár Ákos elmondta, hogy náluk nagyon sok hiányosság és
elmaradás volt. Javasolja, hogy a vizsgálatról készült jegyzőkönyvet osszák meg
egymással, hogy tanulhassanak az esetleges hibákból. Zaránd Péter is támogatta a
javaslatot.
Nanosz Eleni Vaya arról érdeklődött, hogy mi a helyzet a korábban bekért
tisztségviselői ösztöndíjakkal. Zaránd Péter elmondta, hogy az volt a cél, hogy ezeket az
ösztöndíjakat közelítsék egymáshoz, de jelenleg több fontosabb feladat is van. Elmondta
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azt is, hogy a Szenátuson elfogadott az Adatkezelési szabályzatot ami magába foglalja,
hogy amennyiben a hallgató hozzájárul nyilvánosak lesznek a kifizetett ösztöndíjai.
Csonka Balázs elmondta, hogy április 7-én indul a felsős kollégiumi felvételi. A HÖK
elnököknek és a DB tisztségeknek az igazolásokat Zaránd Péter fogja kiállítani, a kari
tisztségviselőknek pedig az adott kar HÖK elnöke.
A tárgyhét hétvégéjén megrendezésre kerül a sportos-rendezvényes-gazdaságis
szakterületi vezetőképző. Zaránd Péter kérte az elnököket, hogy szóljanak a
tisztségviselőiknek ha még nem tudnának róla. A hétvégéről készül kivonat azoknak,
akik mégse tudnának rajta részt venni.
Az OHÜB meghívóját mindenki megkaphatta a tárgynap folyamán. Az ülés április 10én lesz.
Kiss Edina beszámolt az Educatio bizottsági ülésről. Folyamatban van a második
ELTE

Feszt

szervezése,

ami

október

10-én

pénteken

kerül

megrendezésre

Lágymányoson, várhatóan csak az Északi épületben. A karok az ötleteiket április 21-ig
küldhetik be. Minden kar egy teremmel gazdálkodhat, amit egy napos programmal kell
feltölteni. A kész terveztet Dr. Fábri György a májusi EVÉ-re kívánja bevinni. Kérte, hogy
a karok vegyék fel a kapcsolatot a HÖK-ökkel, mivel a hallgatói segítséget most
karonként kell megoldani. Nem csak az épületben, de a két épület közé is terveznek
programokat, például az 5vös5 km futóversenyt is. Az ELTEfeszt lesz az Egyetem
bemutatásának első nagy állomása az Educatio és a kari nyíltnapok előtt.
2. Doktorandusz ügyek - vendégünk Ferdinandy Bence, ELTE EDÖK elnök
Vendégünk Ferdinandy Bence. A napirendi ponttal kapcsolatban előzetesen
kiküldésre került egy táblázat. Ezzel kapcsolatban egy pontról kell szavaznia az EHÖK
elnökségének.
Kiss Ádám felszólalt azzal kapcsolatban, hogy a megjegyzéseknél fel van tüntetve,
hogy a korábbi vezetés nem kezelte megfelelően ezt a kérdést és ezért van csúszásban az
EDÖK az alapszabály megírásával. Nem tetszését fejezte ki, mivel ő akkor tagja volt az
elnökségnek és szerinte megfelelően végezte a munkáját és a többi elnök is. Szerinte az
alapszabály író bizottság sem végezte a legmegfelelőbben a munkát. Ezt egy közös
hibának érzi. Nem tudja támogatni az előterjesztést. Ferdinandy Bence elmondta, hogy
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ezt nem is kell támogatni, mivel csak tájékoztató jelleggel hozta az elnökség számára, a
végleges tervezetet Főtitkár úr fogja megalkotni. Most csak arról kell szavazni, hogy az
EHÖK JB miként épüljön fel.
Nanosz Eleni Vaya azt a kérdést vetette fel, hogy miben változik a dokumentum
tartalma, ha a megjegyzést a korábbi elnökségre kihagyják. Zaránd Péter elmondta,
hogy ez nem lehetséges, mivel már kiküldésre került így ebben a formában szükséges
iktatni az anyagot.
Nanosz Eleni Vaya továbbá a Költségvetési Bizottságnál található megjegyzésre
kérdezett rá Ferdinandy Bencénél, aki elmondta, hogy azt azért jelölte meg kényes
témaként, mivel az egyetemvezetés nem fogja támogatni, így nem is kívánja azt
bolygatni.
Az EHÖK JB összetételével kapcsolatban Ferdinandy Bencének három javaslata
volt, melyből a második bizonyult a legoptimálisabbnak. Miszerint a hat tagból három
hallgatói és három doktorandusz tag lenne javasolva az EHÖK és az EDÖK által, akik az
ügyek függvényében vennének részt az ülésen. Az oktatói tagok közül egyet javasolna az
EHÖK, egyet az EDÖK és egyet pedig a rektor. Zaránd Péter a kérdést szavazásra
bocsájtja.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Ha ezek a javaslatok elfogadásra kerülnek, akkor újra kell majd delegálni a jelenlegi
tagokat is a bizottságba.
3. ELTE HÖK költségvetés 2014
Zaránd Péter elmondta, hogy a tárgyhét hétfőjén tartott szenátuson elfogadásra
került az Egyetem költségvetése, ami magába foglalja a HÖK költségvetését is. Köszöni
azoknak a munkáját, akik részt vettek az egyeztetéseken.
Elmondta, azt is, hogy a kért költségvetések le lettek adva a GMF-nek, de van
lehetőség még módosításra. Több ülésen is kérdezte, hogy élne e valaki módosítással, és
a tárgyhetet megelőző héten tartott ülésig senki se jelezte ilyen irányú igényét.
Elmondta, hogy tudja, hogy sokan nem számoltak a vezetőképzők megszaporodott
számával, így az EHÖK a vezetőképzőknek a költségét nyolc vezetőképzőig és 15 főig
állja, valamint az EHÖK vezetőképzőn való részvételt részönkormányzatonként tíz főnek
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tudja állni. Javasolja, hogy menjenek egy kört a tervezett módosításokkal kapcsolatban.
Nanosz Eleni Vaya javasolja, hogy tartsanak egy ülést ahol a gazdaságisok is részt
vesznek. Zaránd Péter elmondta, hogy a tárgynapot megelőző napon megszavazta
egyhangúlag a gazdasági bizottság ezt a költségvetést. De a következő ülésre meghívásra
kerülnek ők is.
A

karok

többsége

nem

kívánt

módosítani

a

főszámokon,

csak

belső

átcsoportosításokat terveznek. Farag Alexandra elmondta, hogy ők beleírták a
költségvetése, hogy támogatják a LEN-t ha a többi részönkormányzat is, de mivel még
nem tudni mi lesz így ezt a támogatást szeretné másra elkölteni.
A rendezvényszervezéses közbeszerzéssel kapcsolatban Dukán András Ferenc
elmondta, hogy több pályázó, aki nullás ajánlatott tett egyes tételekre kizárásra kerültek,
és többeket hiánypótlásra kellett felszólítaniuk. Így a tíz pályázóból kilencet el kellett
utasítaniuk. Várhatóan április 24-én kerül aláírásra a szerződés. Tallár Ákos arról
érdeklődött, hogy mi van akkor, ha ez a folyamat tovább húzódik, mint tervezték, mi lesz
akkor a gólyatáborokkal. Zaránd Péter elmondta, hogy mindenképp a helyzet
megoldását szorgalmazzák, nem kíván olyan helyzetbe kerül, mint amilyen helyzetbe
tavaly került a HÖK.
Sujtó Attila jelezte egyedül, hogy a BTK HÖK szeretne eltérni a főszámokról, amiket
előre meghatároztak. Körülbelül 900.000 forintot szeretnének még.
Csonka Balázs jelezte, hogy arról volt szó, hogy azok az önkormányzatok, akik a
tervezett költésekhez képest alulteljesítenek, azok kapnak majd kompenzálást ebben az
évben. Zaránd Péter jogosnak tartja a kérést, de azt is elmondta, hogy az maradványból
lett volna finanszírozva, ami azóta átalakult.
Zaránd Péter elmondta, érdemes előre kötelezettséget vállalni a maradványokra így
nem lehet azokat majd elvonni. Ezzel lehetne biztosítani a 2015-ös év elejét.
Az EHÖK sem kíván módosítani a költségein, és nem kíván külön rendezvényekre
költeni. A vezetőképző egy összegben kerül kifizetésre az EHÖK keretéről, és a karok
pedig keretátadással fogják ezt odaadni az EHÖK-nek.
Kiss Ádám aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a vezetőképző összege
nem fog megállni 5 millió forintnál. Zaránd Péter megnyugtatta, hogy több tervük is van
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egyéb bevételi források szerzésére. Egyrészt pályázati úton, másrészt pedig közösségi
finanszírozási lehetőségeken keresztül.
Az elnökök megegyeztek abban, hogy mindenki előkészítni a költségvetésének fő
számait egy dokumentumban a tárgyhetet követő hét kedd estéig, így mindenki
kellőképpen fel tud készülni az elnökségi ülésre, amire a gazdaságisok is hivatalosak
lesznek. Amint az Elnökség elfogadja a költségvetést rá tíz napra össze lesz hívva az
EHÖK Küldöttgyűlése, hogy elfogadja a költségvetést.
4. Elektronikus választások
Zaránd Péter elmondta, hogy a témával kapcsolatban egyeztetett az elmúlt
hetekben a tanárképzésben érintett karokkal és arra jutottak, hogy a tavaszi időszakban
optimálisabb lenne a választások egységesítése. Erről korábban már szültetett egy
döntés, hogy október második felére kerülnének át a választások. Kérdezi az elnököket,
hogy ők mennyire tudnának ehhez alkalmazkodni. A TáTK és az ÁJK még kért
gondolkodási időt, a többi kar nem látta kifogását. Sujtó Attila jelezte, hogy nekik az Mas választások maradnának ősszel a rendszer felépítése miatt.
A választások egységesítése 2015 tavaszi félévében történne meg. Addig még ősszel
lemennének a választások ott ahol esedékesek. Több szabályzatmódosításra is szükség
lesz, hogy ne legyen keveredés ezzel kapcsolatban.
Zaránd Péter volt egyeztetni ezzel kapcsolatban Főtitkár és Rektor úrnál, akik nem
zárkóznak el a kérdés elől. Az ELTE megvásárolja az Unipoll teljes rendszerét, amit nem
csak a HÖK, de a könyvtárak is használnának igényfelmérésre. Sztilkovics Zorka arról
érdeklődött, hogy mikorra várható eredmény, mert a PPK-n májusban lesznek
választások és ott kerülne tesztelésre a rendszer, ha időben beszerzésre kerül. Zaránd
Péter elmondta, hogy egy héten belül várható a válasz.
5. HÖOK Vezetőképző
Kiss Edina elmondta, az utazás részleteit. Közös leutazás lesz 11-én a 6.30-as
expressz vonattal Zánkára. A kijelzőnél találkoznak, mindenki jeggyel a kezében
érkezzen. A részletes program még nem érkezett meg, csak annyit lehet tudni, hogy
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pénteken és szombaton is öt szekció lesz. Szeretné folytatni az előző félévben elkezdett
hagyományt, hogy az ELTE HÖK együtt mozog és beszélik meg az este a tapasztalatokat.
6. Egyebek
Nanosz Eleni Vaya a LEN-el kapcsolatban érdeklődött. Zaránd Péter elmondta,
hogy amint megkezdődtek a csúszások a közbeszerzéssel elment Főigazgató asszonyhoz
és Főigazgató úrhoz, hogy alternatív megoldást találjanak a rendezvény megtartására.
Sajnos nem tudtak optimális megoldást találni, így az idei évben elmarad a LEN. A
további teendőket az érintett karokkal fogják megbeszélni.
Sujtó Attila meghívta az elnököket a tárgyhét hétvégéjén tartandó BTK HÖK
vezetőképzőbe Ceglédre.
Tallár Ákos meghívta az elnökséget az ÁJK Felezőbáljára a tárgyhét csütörtökére.
Kiss Ádám jelezte, hogy az IK HÖK vezetőképzőjének a költsége növekedett. Zaránd
Péter elmondta, hogy nem szükséges erről a költésről külön szavazni. Valamint jelezte,
hogy összeszedi az elmúlt éveknek az anyagát és megvizsgálja azokat, hogy tisztán
lehessen látni a kérdéses dolgokat. Nyár végére szeretne vele végezni.
Sztilkovics Zorka jelezte, hogy több jegyzőkönyvvel van elmaradás, valamint
meghívta az elnökséget a Kari Napok Közösségi napjának zárására a Lelki Fröccsbe.
Kovács Fanni a KHTEÖ keret átstrukturálásáról kérdezett és, hogy kezdjék e el
gyűjteni a többi év adatait is. Zaránd Péter elmondta, hogy azért van szükség a 20112012-es adatokra, hogy átfogóbb képet kapjanak. Az elnökség kérésére ezeknek a
beérkezési határideje a tárgyhét utáni péntek, április 12.
Kiss Ádám mindenkit meghívott az IK HÖK alakuló küldöttgyűlésére, április 7-re
este hat órára. Egy pályázó volt HÖK elnöknek az Ő személyében.
Galántai Tamás mindenki szeretettel vár a TÓK Kari Napokra a tárgyhetet követő
héten.
Vége: 19.09
Teendők,

2014. április 21. ELTE Feszt ötletek beküldésének határideje.

határidőkkel

2014. április 11. HÖOK leutazás 6.30-as vonattal.
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2014. április 12. KHTEŐ anyagok beküldésének határideje.
Az EHÖK JB hat tagjából három hallgatói és három
doktorandusz tag lenne javasolva az EHÖK és az EDÖK által,
akik az ügyek függvényében vennének részt az ülésen. Az

Határozatok

oktatói tagok közül egyet javasolna az EHÖK, egyet az EDÖK
és egyet pedig a rektor. Egyhangúlag elfogadva az elnökség
által

Delegálások
(Személyi

-

kérdések)
2014. április 7. Kollégiumi felvételi, IK HÖK KGY
2014. április 24. ELTE Művészeti együttes fellépése.

Dátumok

2014. május 6. ELTE Tehetségnap
2014. október 10. ELTE Feszt
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