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Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen Sujtó Attila élt módosító javaslattal.
Kérte, hogy külön napirendi pontként foglalkozzanak az Osztatlan tanár szakosokkal.
Zaránd Péter a második napirendi pontba javasolta felvenni a témát.
A módosító javaslat egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Az így létrejött napirendről történő szavazás. Egyhangúlag elfogadva az elnökség
által.
Jelenlévő mandátumok szám 9. Galántai Tamás kimentését kérte.
1. Bejelentések
Zaránd Péter elmondta, hogy uj elnokot valasztott meg az MRK Dr. Bódis József a Pecsi
Tudomanyegyetem rektoranak szemelyeben. A ciklusa ket evig fog tartani. Az alelnok
pedig Dr. Szabo Gabor a Szegedi Tudomanyegyetem rektora lett. A gratulalo level a
targyheten kikuldesre kerul.
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Az EHOK ugyviteli alkalmazottjanak, Róthné Jászai Ágnesnek junius 12-vel kozos
megegyezes alapjan megszunik a munkaviszonya az egyetemmel. Helyere Meiszterics
Bálint erkezik, akinek a betanulasa hamarosan elkezdodik.
HOOK kozgyules idopontja majus 30. es junius 1. kozott lesz Komaromban. Az EHOK
reszerol ket fo vesz reszt. Hetfoi hataridoig mindenki jelezze a reszveteli szandekat. A
reszveteli díj 14.000 forint szemelyenkent, nincsen bontott fizetesi lehetoseg. A leutazas
kozosen fog zajlani vonattal.
Az EHOK vezetokepzo idopontjaval kapcsolatban felmerult egy esetleges idopont
modosítas egyeb programok miatt. Zaránd Péternek az a kerdese, hogy ezt tudja-e
tamogatni az elnokseg. Az elnoksegnek megfelel a modosítas. Az EHOK vezetokepzo uj
idopontja julius 8-11 kozott lesz.
A jo tanulo, jo sportolo palyazatot kitoltak vasarnapig, a keves beerkezett palyazat
miatt. Mindenki hirdesse a leheto legtobb feluleten. Kiss Ádám javasolja, hogy menjen ki
ezzel kapcsolatban egy Neptun uzenet a hallgatoknak.
Kiss Ádám megkerdezte az ugyviteli asszisztens kinevezesenek modjat es arrol
kerdezte Meiszterics Bálintot, hogy milyen tapasztalatai vannak ezen a teruleten. Zaránd
Péter elmondta, hogy a valasztas az alapjan tortent, hogy Meiszterics Bálintra szakmai
tapasztalata alapján történt választás. A betanítasa hamarosan megkezdodik.
2. Osztatlan tanár szakosok
Sujtó Attila arrol erdeklodott, hogy mi a helyzet az egyseges alapszabaly
modosítassal, illetve a valasztasok egysegesítesehez szukseges resz atírasaval, mert míg
ez nem tortenik meg, addig ok sem tudnak alapszabalyt modosítani ezzel kapcsolatban.
Zaránd Péter elmondta, hogy tervben van egy kuldottgyules junius elejere ahol sor
kerulhet az alapszabaly modosítasra. Azt is elmondta, hogy a negy kar kozott csak az
egyezteto forum megteremtese volt a celja az EHOK-nek, de a tovabbi donteseket mar a
karokra bízzak. Ha szukseges meg egyeztessenek ulesekrol, ahol megtargyalhatjak a
kereseket.
Sujtó Attila erdeklodott az elektronikus valasztasi rendszer bevezetesenek jelenlegi
allasarol. Zaránd Péter elmondta, hogy a nyar kozepere kerul beszerzesre az Unipol
rendszere, amit az oszi idoszakban mar lehet is alkalmazni a valasztasok soran.
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Sujtó Attila jelezte, hogy volt egyeztetesen Oktatasi igazgato urnal az osztatlan
kepzesben reszt vevok tanulmanyi osztondíjaval kapcsolatos HKR modosítasok ugyeben,
valamint azzal kapcsolatban, hogyha valaki koltsegesrol atkerul allamira akkor kaphat-e
tanulmanyi osztondíjat az elozo meg koltsegteríteses felevnek atlagara. Oktatasi igazgato
ur azt mondta, hogy egyseges egyetemi szabalyozas szukseges a kerdesben.
3. Szenátusi anyagok tárgyalása
Zaránd Péter elmondta, hogy a soron kovetkezo majus 26-ai szenatussal
kapcsolatban egy olyan kerdes van, amit fontos megbeszelni. errol korabban egyeztetett
mar Kiss Ádámmal. A kerdest mar OHUB-on is targyaltak
Kiss Adamnak az a velemenye, hogy nem feltetlenul jogos az, hogy valaki nem kaphat
kitunteteses diplomat akkor, ha van egy harmas osztalyzata. Velemenye szerint az atlagot
kene inkabb megemelni, vagy biztosítani olyan utolagos javítasi lehetoseget, ami korabbi
felevekben elvegzett vizsgakra vonatkozik, hogy az esetleges rosszabb erdemjegyeket ki
tudjak javítani a kitunteteses diplomara erdemes hallgatok. Tallár Ákos egyetertett az
utobbi felvetessel. Az elnokseg tobb opciot is megvitatott a temaval kapcsolatban, es vegul
ugy dontottek, hogy szeretnek levetetni napirendrol a kerdest, mert velemenyuk szerint a
felmerult kerdesek alapjan tovabbi egyeztetesekre van szukseg.
Sujtó Attila jelezte, hogy volt egy HKR modosítas a BTK kari kulonos reszehez, amit a
kari tanacs is elfogadott es keri majd az elnokseg tamogatasat is.
4. Gólyatáborok finanszírozása
Zaránd Péter tajekoztatas celjabol kiosztotta az elnokseg szamara a Rektor urnak írt
golyataborokkal kapcsolatos uzenetet, amiben azt fogalmazza meg, hogy ha nem lehet
egyik altaluk javasolt modon sem kivitelezni a golyataborokat, akkor a HOK nem tud
felelosseget vallalni a rendezvenyert. Kerte Rektor ur kozbenjarasat az ugyben, amivel
kapcsolatban a targyhet csutortoken reggel megy egyeztetesre hozza, es azon a napon
delutan megy Foigazgato asszonyhoz is egyeztetesre. Ezutan tud csak mindenkit
tajekoztatni arrol, hogy milyen modon lesznek megoldva a golyataborok.
Tallár Ákos arra hívta fel a figyelmet, hogy Fotitkar urral valo beszelgetese soran, a
Fotitkar kiemelte, hogyha nem lesznek megfeleloen biztosítva a golyataborok jogi hatterei,
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akkor nem fogja tamogatni azoknak a megszervezeset. Zaránd Péter elmondta, hogy
szerinte ez nagy presztízsvesztes lenne az egyetemnek így remeli, talalnak megoldast a
kerdesre.
5. EFOTT Civil tér
Kiss Edina elmondta, hogy beszelt a civil megjelenesrol Palffy Dorottyaval. A
megjelenes koltsege 25.000 forint ami a sator felallítasanak koltseget fedezi, ezen kívul
negy jegy jar mindenkinek aki kitelepul, valamint korlatlan mennyisegben vasarolhatnak
meg pluszba kedvezmenyes jegyeket. Intezmenyi szinten csak egy palyazasi lehetoseg van,
de alapítvanyok kulon is palyazhatnak. Sztilkovics Zorka jelezte, hogy a PPK iden is
szívesen lekoordinalja a megjelenest. Kiss Edina jelezte, hogy barmi segítseg kell szoljanak
es az egyseges megjelenest egyeztessek le a rendezvenyszervezo bizottsaggal.
6. Egyebek
Vége: 18.17
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határidőkkel
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-
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EHÖK vezetőképző július 8-11, Veszprém.
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