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Kezdés: 17.12
Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics
Bálintot.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előre kiküldésre került. Az ülés előtt e-mailben Sujtó Attila élt módosító
javaslattal. Kérte, hogy külön napirendi pontként foglalkozzanak az Osztatlan tanár
szakosokkal. Zaránd Péter az ötödik 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 10. Tallár Ákos Palóc André helyettesítette.
1. Bejelentések
Zaránd

Péter

beszamolt

a

parhuzamos

kepzeskompenzacio

bíralasnak

eredmenyerol. Osszesen 2,8 millio forintot fordítanak a palyazatok kifizetesere, így
minden nyertes palyazo a koltsegterítesenek a 40 szazalekat kapja vissza.
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A targynapot megelozo napon lezajlott a BEAC kozgyulese, ahol kevesen voltak jelen
hallgatoi reszrol. Elfogadtak a beszamolokat, valamint az alapszabaly modosítast is,
amiben ezentul a kozgyules megnevezes fog szerepelni a kuldott kozgyulessel szemben.
A targynapot megelozo napon reszt vett a Karrier Kozpont es az Eotvos Pont
megbeszelesen. Szo volt az ELTE-s ajandektargyak kerdeserol. A korabban az ETE ESZ Kft.nel megvasarolhato termekek a jovoben az Eotvos Pont uzletekben lesznek elerhetok. Az
ertekesítes bizomanyi alapon mukodik, vagyis egy ceg legyartja a kívant dizajn alapjan a
termekeket, amiket eztan atad eladasa, de az o webshopjukban is meg lehet vasarolni a
termekeket. Az uj kollekcio szeptembertol varhato, amihez ki fogjak kerni a HOK
velemenyet is. Szeretne, ha egyszerre sokkal kevesebb dizajnal lennenek elerhetoek a
termekek. Ehhez szukseges egy igenyfelmeres. Van lehetoseg specialis igenyek leadasara,
ha valaki szeretne sajat polot gyartatni. A mintat el kell kuldeni az Eotvos pontnak es ok
tovabbítjak a gyarto fele. A kapcsolodo arlistat majd kikuldi az elnokseg szamara, es
egyenlore a kapcsolattarto is O lesz. Kiss Ádám arrol erdeklodott, hogy van e lehetoseg
arra, hogy golyataboros polokat is rendelhessenek. Zaránd Péter elmondta, hogy ez csak
olyan termekekre vonatkozik, amiket eladasra szannak. Kiss Ádám arra is kerte Zaránd
Pétert, hogy erdeklodje meg, hogy az extra polokbol szarmazo beveteleket a ceg tervezi e
visszaforgatni az adott Hallgatoi Onkormanyzatnak. Zaránd Péter arrol is tajekoztatast
adott, hogy hamarosan a BGGYK-n is nyílik Eotvos Pont uzlet.
2. Gólyatáborok finanszírozása
Zaránd Péter megkoszonte minden karnak, Béni Kornélnak es Dukán András
Ferencnek a munkat, amit az elmult heten tettek a golyataborok szervezesevel
kapcsolatban.
Elmondta azt is, hogy jelenleg egy lehetoseg van a golyataborok megszervezesere.
Vagy egy olyan kozbeszerzes kerul kiírasra, ami meghívasos lesz, így nem jelentkezhetnek
ismeretlen cegek, csak az Egyetem altal felkertek. A kozbeszerzes targyalasos uton fog
zajlani, vagyis minden cegnek lesz lehetosege a palyazat benyujtasa utan reszt venni egy
targyalason ahol letisztazodnak a kerdesek, így csokken az esetleges csuszas lehetosege,
ami nagyon fontos ebben a helyzetben. Az ajanlatteteli idoszak így a felere csokken, vagyis
csak tíz napjuk lesz a meghívott cegeknek a palyazasra. Igy ha minden jol meg junius
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vegere, de legkesobb julius elejere lehet alaírt szerzodes. A meghívasos kozbeszerzesre az
elozo kozbeszerzesben reszt vevo cegek lesznek meghívva.
A muszaki leírasok kelloen reszletesek voltak így sikerult elkeszíteni a szukseges
dokumentaciot, ami a kiírashoz kell. Nincsen preferencia a cegek kozott, a cel a
leghatekonyabb lefolyas.
Sujtó Attila a rendes kozbeszerzes jelenlegi helyzeterol kerdezett. Zaránd Péter
elmondta, hogy hatvan napon belul szuletik legkesobb dontes, es varhatoan az egesz
folyamat ujra fog indulni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a folyamat ugy tortenjen majd,
hogy az ne veszelyeztesse az oszi rendezvenyek letrejovetelet.
3. Rektori kulturális pályázat kiírása
Zaránd Péter kiosztotta az ehhez szukseges anyagokat es elmondta, hogy azert nem
kerult kikuldesre, mert a targynapon lett leegyeztetve a kozbeszerzesi osztallyal. A
palyazat kiírasanak celja az volt, hogy a negybol harom kozbeszerzesi szolgaltataskorhoz
jussanak hozza a hallgatok a nyar folyaman. Igy a kiírasban lehetoseg van igenybe venni
az utazasos, a nyomdai es az egyetemi rendezvenyszervezeses kozbeszerzest. A kiírast
Fotitkar urral is egyeztettek.
Zaránd Péter azt javasolja, hogy a palyazat kiírasa majus 29-tol tartson a kovetkezo
het szerdaig. Tobb elnok is jelezte, hogy ez az ido nagyon rovid az arajanlatok bekeresre,
így legyen a palyazasra tobb ido biztosítva.
A javasolt uj idopont:


Pályázási időszak: 2014.05.29-2014.06.12



Hiánypótlás: 2014.06.13-2014.06.15 éjfél.

Igy az elnokseg a junius 18-ai ulesen el tudja bíralni a beerkezett palyazatokat.
Az elnokseg megvitatta a palyazok korenek leírasat, es a palyazat kiírasra kerult.
Tobb elnok is rakerdezett arra, hogy jogviszony igazolast es Neptunban levo adatokat
miert kernek kulon a palyazoktol. Dukán András Ferenc elmondta, hogy ezeket a
rendszer automatikusan ki fogja tolteni, a palyazonak csak annyi dolga lesz, hogy ezeket
leellenorizze.
A napirenden belul Zaránd Péter rendkívuli bejelentest tett, miszerint Simon Gábor
az ules idopontjaban lemondott BEAC ugyvezetoi tisztisegerol. Ennek oka az, hogy a Sport
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Kft. tulajdonosa, vagyis a szenatus ev kozben kívan emelni egyes szolgaltatasain. Egy
2008-as megallapodas szerint az emeles mindig ev elejen tortenik, es nem haladhatja meg
a 10 szazalekot. A mostani dontes alapjan tobb tetelnel is 10 szazalek feletti emeles
tortenne junius elsejei hataridovel. Ezzel kapcsolatban keszítettek egy allasfoglalas a
kozalkalmazotti tanacs es a szakszervezettel egyutt. Az emeles oka az, hogy elkeszult a
2014-es koltsegvetese a Sport Kft.-nek amiben a tavalyi evhez kepest alacsony lett az eves
profit, ennek oka a tuskecsarnok epítese miatti teruletvesztes es ezzel a dontessel
szeretnek kompenzalni a bevetelkiesest.
Az allasfoglalasban megfogalmaztak azt, hogy ez a dontes ellen megy a mar említett
2008-as megallapodasnak, es a bevetelkiesest beruhazasok formajaban kellene
kompenzalni. Erre van is lehetoseg egy palyazat kereteben, ami mufuves palyak epíteserol
szol. Az elkeszult palyak segíthetnek a teruletkiesesbol szarmazo bevetelek
kompenzalasat.
Zaránd Péter ismertette Simon Gábor altal kuldott lemondas tartalmat. Valamint az
egyes novekedesek merteket, amit a dontes eredmenyez. Az emeles kerdeseben
velemenye szerint egyetertesi joga van a HOK-nek.
Határozat: Az ELTE Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat II. kotete a Hallgatoi
Kovetelmenyrendszer 582. § (2) bekezdese alapjan, valamint az Egyetem es a Sport Kft.
kozotti 2008. december ho 22-i megallapodas 3.1.5.2. pontjanak ertelmeben az adott
tanevre megallapított „belsos” díjak legfeljebb 10 %-kal haladhatjak meg a megelozo
tanev díjait, valamint a kovetkezo tanevre vonatkozo díjakat legkesobb minden ev
augusztus 31-ig kell megszabni.
A Tulajdonos kepviseloje, az ELTE Rektoranak utasítasa alapjan a kedvezmenyesbelsos sportszolgaltatasi díjakat az onkoltseg szintjen kell alkalmazni es a 10 szazalekos
emelest 2014. junius 01. napjatol kell ervenyesíteni.
Mindezek figyelembevetelevel az ELTE EHOK Elnoksege arrol hatarozott, hogy nem
adja egyeterteset a díjak junius elsejen ilyen formaban torteno emelesehez.
4. HÖOK Közgyűlés
Zarand Peter elmondta, hogy a kozgyuleshez a beszamolok kikuldesre kerultek. A
koltsegvetesben egy kilencmillios emeles lesz, amit az EMMI-tol kaptak, es ebbol
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terveznek felrerakni korulbelul negy-ot milliot. Egyedul az alelnok Kiss Dávid beszamoloja
nem erkezett meg idoben. Ezutan az elnokseg elvi vitaba keveredett a nem idoben
elkuldott beszamolo elfogadasanak kerdesrol, hogy tartozkodjanak e a kerdesen vagy
pedig nemmel szavazzanak. Tobb elnok nem ertett egyet azzal, hogy egy nem megkuldott
beszamolt mi alapjan lehet nem megszavazni, hiszen nem ismerik a tartalmat. Valamint
az is felmerult kerdeskent, hogy milyen minoseguek ezek a beszamolok. Nem szuletett
egyetertes az elnokseg tagjai kozott a kerdesben.
A vezetokepzon harom kar (BTK, PPK, TaTK) es az EHOK kepviseloi vesznek reszt. A
leindulas kozosen lesz Komaromba.
5. Osztatlan tanár szakosok választásával kapcsolatos alapszabály módosító
javaslat megvitatása
Zaránd Péter szavazasra tette fel azt az alapszabaly modosíto javaslatot, hogy
bekerul a hatalyba lepo rendelkezesekbe, hogy 2015 tavaszatol lesznek egy idoben
reszonkormanyzati valasztasok. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. Palóc André és
Csonka Balázs nem volt jelen a szavazásnál.
Kiss Ádám kerdesere valaszolva Zaránd Péter elmondta, hogy a vezetokepzo
kiemelt temaja lesz a valasztasok osszehangolasa.
6. Egyebek
Zaránd Péter elmondta, hogy ha az alapszabaly modosítast szeretnek bevinni a
junius 30-ai szenatusra, akkor legkesobb junius 17-ig szukseges egy EHOK kuldottgyules
megtartasa. Az elnokseg megegyezett abban, hogy 2014. junius 17-en tartanak egy
kozgyulest. Ha kapnak ra engedelyt, akkor a Szerb utcai szenatusi teremben, ha nem akkor
a KCSSK kollegiumban kerul megrendezesre a kuldottgyules.
Vége: 19.39
Teendők,
határidőkkel

-
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Bekerul a hatalyba lepo rendelkezesekbe, hogy 2015
tavaszatol

lesznek

egy

idoben

reszonkormanyzati

valasztasok. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. Vásáry
André és Csonka Balázs nem volt jelen a szavazásnál.
Az ELTE Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat II. kotete a
Hallgatoi Kovetelmenyrendszer 582. § (2) bekezdese alapjan,
valamint az Egyetem es a Sport Kft. kozotti 2008. december
ho 22-i megallapodas 3.1.5.2. pontjanak ertelmeben az adott
tanevre megallapított „belsos” díjak legfeljebb 10 %-kal
Határozatok

haladhatjak meg a megelozo tanev díjait, valamint a
kovetkezo tanevre vonatkozo díjakat legkesobb minden ev
augusztus 31-ig kell megszabni.
A Tulajdonos kepviseloje, az ELTE Rektoranak utasítasa
alapjan a kedvezmenyes-belsos sportszolgaltatasi díjakat az
onkoltseg szintjen kell alkalmazni es a 10 szazalekos emelest
2014. junius 01. napjatol kell ervenyesíteni.
Mindezek figyelembevetelevel az ELTE EHOK Elnoksege
arrol hatarozott, hogy nem adja egyeterteset a díjak junius
elsejen ilyen formaban torteno emelesehez.

Delegálások
(Személyi

-

kérdések)
EHÖK küldöttgyűlés 2014. 06. 17
Kulturális pályázat:
Dátumok

Palyazasi idoszak: 2014.05.29-2014.06.12
Hianypotlas: 2014.06.13-2014.06.15 ejfel.
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Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Hermán Dániel

Elnök

Elnök

ELTE Egyetemi Hallgatoi Onkormanyzat

Ellenorzo Bizottsag
ELTE Egyetemi Hallgatoi Onkormanyzat

_________________________________________
Meiszterics Bálint
Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető
ELTE Egyetemi Hallgatoi Onkormanyzat
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