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Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics
Bálintot.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előre kiküldésre került. Az ülés előtt e-mailben Zaránd Péter jelezte, hogy
módosítani kíván a napirendi pontokon. Harmadik napirendi pontnak szeretné felvenni
az Ösztöndíjak nyilvánosságát és negyedik napirendi pontnak pedig a Pedagógusképzési
Tanácsba való hallgatói delegálást. A napirendekről az elnökség külön szavaz.
Szavazás az Ösztöndíjak nyilvánossága napirendi pontról. Egyhangúlag elfogadva az
elnökség által.
Szavazás a Pedagógusképzési tanácsba történő delegálásról. Egyhangúlag elfogadva
az elnökség által.
Az így módosított napirend elfogadása. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által a
napirend.
Jelenlévő mandátumok szám 7.
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1.

Bejelentések
Zaránd Péter gratulalt Csonka Balázsnak az ujravalasztasahoz. Koszoni a helyszín

biztosítasat az elnoksegi uleshez.
A targynapon volt HÖÖK valasztmanyi ules, melyen a kovetkezo kuldottgyules
megrendezesere beadott palyazatokat bíraltak el. Ket palyazat erkezett be. Az egyik
egy kozos palyazat a Debreceni Egyetem es a Komaromi Selye Janos Egyetem, ami
14.000 forint/fo/ej osszegbe kerulne. A masik palyazat a Dunaujvarosi foiskolatol
erkezett be, ami pedig 17.000 forint/fo/ej lenne. Igyekeztek a palyazatok
szervezettsegi hatteret figyelembe venni. Tízbol nyolcan a komaromi palyazatot
tamogattak. Szeged kiemelte, hogy egy magyar rendezvenyre a magyar palyazot kene
tamogatni, amivel az Eszak-Magyarorszagi regio is egyetertett. A dontes ertelmeben a
kovetkezo HÖÖK kozgyules Komaromban kerul megrendezesre majus 30 es junius 1
kozott.
Elkuldtek a gratulaciot a Magyar Tudomanyos Akademia ujonnan valasztott
elnokenek Lovász Lászlónak.
Öktatasi igazgato ur kikuldte a koztarsasagi osztondíj felhívasat. Mindenki
kommunikalja ezt a hallgatok fele.
A targyhet penteken lesz a megnyitoja a BTK-n a Hataron tuli Tudasmegoszto
Konferencianak. Soproni Tamás elmondta, hogy nagyon sok szakmai programmal es
muhelyekkel varjak az erdeklodoket. A rendezvenyen lehet es kapcsolatot epíteni,
ismerkedni a hataron tuli egyetemek Hallgatoi Önkormanyzatainak tisztsegviseloivel.
A parhuzamos kepzes kompenzacio modosítasa elkeszult es kiírasra is kerult.
Mindenki hirdesse a hallgatok koreben. Tóth Róza elmondta, hogy mar 34 palyazat
erkezett be.

2.

PPK HÖK alapszabálymódosítás
Sztilkovics Zorka ismertette az elnokseggel, a fotitkar urral leegyeztetett es a

PPK kuldottgyulese altal elfogadott modosítasokat. Bekerul egy alelnoki es egy
kulturalis ugyekert felelos bizottsagi tag a HÖK szervezetesbe es az elnok
mandatumaval kapcsolatos pontatlansagokat modosítottak.
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Szavazás a PPK HÖK alapszabálymódosításáról. Egyhangúlag elfogadva az
elnökség által.

3.

Ösztöndíjak nyilvánossága - vendégünk Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
Zaránd Péter beszamolt arrol, hogy az ELTE masodfokon is elveszítette a pert G.

Szabó Dániel ellen, ami meg 2012-ben indult es a 2009. szeptember es 2012
marciusaval

bezarolagos

hallgatoi

jutalmakhoz

kapcsolodo

kozerdeku

adatigenylesekrol szol. Az ítelet jogeros. Fotitkar ur a Kuriahoz fog fordulni a
kerdesben. Az ítelet jogerossege miatt az ELTE-nek ki kell adnia az igenyelt adatokat,
amit meg is fognak tenni a targyhet penteki napjan. Az adatokkal kapcsolatban az
egyetem Tallár Ákos segítseget kerte, aki osszegyujtotte a szukseges adatokat es
tovabbította is azokat. Ezeket az adatokat attekintettek egy ad hoc ulesen, melyen
reszt vett Rektor ur, Fotitkar ur, Hallgatoi biztos ur, az AJK dekanja Zaránd Péter és
Tallár Ákos. Az ulesen atbeszeltek a kerdes kommunikacios oldalat. Összesen 500
adatrol van szo, amiben 45 olyan utalas talalhato, ami 100.000 forint feletti osszeget
tartalmaz es nagyreszt rendezvenyszervezes es a Juratus finanszírozasra van
jogcímezve.

Az egyetem addigi allaspontja az, hogy ezek az utalasok erteket

kepeztek es ezert kerultek kifizetesre.
Az adatok a targyhet penteketol lesznek nyilvanosak es utana barmikor varhato
lesz valamilyen cikk kulonbozo internetes portalokon. Tallár Ákos arrol
erdeklodott, hogy ha megkereses erkezik az EHÖK vagy az AJK HÖK fele, akkor senki
ne nyilatkozzon a temaban? Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán szerint fontos az
egyseges kommunikacioja az egyetemnek
17.35 Megérkezett Farag Alexandra. A jelenlévő mandátumok száma 8.
Zaránd Péter jelezte, hogy mint korabbi Juratus foszerkeszto o is eloterbe
kerulhet a szamara kiutalt osszegek miatt. Ez osszesen ot utalast erint, aminek az
elszamolasa jelenleg is a birtokaban van es ha barki keri az egyetemen belulrol
annak szívesen a rendelkezesere bocsajtja a papírokat. Dr. Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán elmondta, hogy az egyetem nem kívanja ezeket az osszegeket magyarazni, de
fontosnak tartja azt, hogy elinduljon egy gondolkozas azzal kapcsolatban, hogy
miben kell valtoztatni az elmult idoszakokhoz kepest. Azt is kiemelte, hogy a HÖK
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kommunikalja kifele a mar beindult valtoztatasokat. Zaránd Péter megerosítette ezt
es elmondta, hogy az ELTE Önline elkeszít egy cikksorozatot a jelenlegi
osztondíjrendszerekrol es a valtozasokrol. Az temaval foglalkozo í rasok a targyhetet
koveto heten keddig meg fognak jelenni. Keri, hogy mindenki segítse ezeknek a
kommunikalast a hallgatok fele, hogy minel szelesebb korben elerheto legyen az
informacio. A cikkeket az elte.hu is atemeli. Azt is elmondta, hogy az uj adatve delmi
szabalyozas segít teret szabni a kifizeteseknek is.
Tallár Ákos arrol beszelt, hogy az AJK HÖK alapszabalymodosítasaval
kapcsolatban felmerult, hogy az adatok nyilvanossagra hozatalat mikent lehetne
szabalyozni es vegul a HKR mellett dontottek. Zaránd Péter elmondta,hogy ezt a
kerdest jol at kell gondolni. Ket opcio lehetseges, vagy leszabalyozzak az autonomiat
figyelembe veve, hogy minden kar adatigenyles eseten automatikusan kiszolgaltatja
az adatokat vagy minden kar eldontheti, hogy a juttatasokat mikent kívanja
nyilvanossagra hozni. Errol a kovetkezo ulesen fognak targyalni.
4.

Pedagógusképzési Tanácsba hallgatói tag delegálása
Zaránd Péter a korábbi tag Verderber Éva helyére Sztilkovics Zorka jelenlegi

PPK HÖK elnököt javasolja. Szavazatszedő és számláló bizottság tagjaira javaslatot
tesz Hermán Dániel, Kiss Edina és Soproni Tamás személyében. Egyhangúlag
támogatva az elnökség által.
Hermán Dániel ismertette a szavazás eredményét. 8 igen, 0 nem, 0 érvénytelennel
Sztilkovics Zorkát delegálták a Pedagógusképzési Tanácsba.
5.

Rektori sportpályázat kiírása
Zaránd Péter elmondta, hogy már korábban is jelezte a rektori sportpályázat

kiírását, aminek az anyagát leegyeztette Főtitkár úrra. Kéri, hogy egyezzenek meg az
időpontot illetően. Karvaly Márton azt javasolja, hogy a tárgynaptól tartson június
4-ig a pályázási időszak majd azt követően kezdődjön meg a hiánypótlás. Tóth Róza
kéri, hogy a pályázási időszak kezdete később legyen egy nappal, és kéri az
elnökséget, hogy szavazzanak arról, hogy megbízzák őt a pályázat kiírásával. Kiss
Edina jelezte, hogy a pályázási időszak vége és a hiánypótlás között hagyjanak időt a
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bírálásra is. Kovács Fanni arra kérdezett rá, hogy ez ennyire sürgős, hogy már a
tárgynapon kiírásra kell, hogy kerüljön. Zaránd Péter elmondta, hogy igen, mert
akkor tudják tartani a megfelelő pályázási ütemezést. Nanosz Eleni Vaya arról
érdeklődött, hogy az elnökségi napokon megbeszélt módosításokat is számba vettéke a pályázati szöveg megírásakor. Kiss Edina jelezte, hogy az a további pályázatokra
vonatkozó módosítások voltak, amik bele is kerültek az anyagokba, de a jelenlegi
pályázat, csak minimális változtatásokat igényelt.
Zaránd Péter szavazásra terjeszti elő a Rektori sportpályázatot, május 8 és
június 4-ei pályázási időszakkal és június 8-9-ei hiánypótlási időpontokkal.
Egyhangúlag támogatva az elnökség által.
Zaránd Péter azt is jelezte, hogy a tárgyhetet követő elnökségin szeretne egy
rektori kulturális pályázatot is kiírni, ami a rendezvényszervezési közbeszerzés
hiányában csak az utazásokat érinteni. Kiss Ádám javasolja, hogy ezt a pályázatot
csak a nyári időszakra írják ki, és várják meg a közbeszerzés helyzetének alakulását
és annak függvényében írjanak ki egy újat szeptemberre. Zaránd Péter is egyetértett
ezzel.
6.

5

Egyebek
Sztilkovics Zorka jelezte, hogy az ELTEvízió legújabb adásában a Puncs bulinak

a vágóképei valójában a PPK-s kari bulinak a vágóképei.
Tallár Ákos a közbeszerzés jelenlegi állásáról kérdezett. Zaránd Péter elmondta,
hogy amint lesz valami tájékoztatja az elnökséget.
Kovács Fanni arról érdeklődött, hogy mindenki kapott-e már visszajelzést a
rektori ellenőrzésből. Tallár Ákos kérte, hogy ezeket osszák meg egymással, hogy
tudjon minden kar tanulni a másikról. Zaránd Péter támogatta ezt a javaslatot.
Teendők,
határidőkkel

Szavazás a PPK HÖK alapszabálymódosításáról. Egyhangúlag

Határozatok

elfogadva az elnökség által.
Rektori sportpályázatot, május 8 és június 4-ei pályázási
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időszakkal és június 8-9-ei hiánypótlási időpontokkal.
Egyhangúlag támogatva az elnökség által.
Delegálások

8 igen, 0 nem, 0 érvénytelennel Sztilkovics Zorkát delegálták a

(Személyi

Pedagógusképzési Tanácsba.

kérdések)
Dátumok

HÖOK közgyűlés május 30-június 1 között. Komárom.

Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Hermán Dániel

Elnök

Elnök

ELTE Egyetemi Hallgatoi Önkormanyzat

Ellenorzo Bizottsag
ELTE Egyetemi Hallgatoi Önkormanyzat

_________________________________________
Meiszterics Bálint
Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető
ELTE Egyetemi Hallgatoi Önkormanyzat
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