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Kezdés: 17.05
Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics
Bálintot.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előre kiküldésre került. Több módosítási javaslat is érkezett. Zaránd
Péter javasolja napirendre venni második pontban a Sportügyeket, harmadik pontban a
HKR módosítását és negyedik napirendi pontban a aTáTK alapszabály módosítását. A
napirendi pontok felvételéről egyben szavaz az elnökség
A módosító javaslatok egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Az így létrejött napirendről történő szavazás. Egyhangúlag elfogadva az elnökség
által.
Jelenlévő mandátumok szám 9. Csonka Balázst Orosz Gábor, Farag Alexandrát Rimai
Viktória és Kiss Ádámot Zák András helyettesítette.

1.

Bejelentések
Zaránd Péter elmondta, hogy a targyhetet megelozo hetvegen reszt vett az HÖÖK

kozgyulesen Komaromban ahol elfogadtak a tavalyi ev koltsegvetesi beszamolojat es az
1056 Budapest, Szerb utca 21-23.
Tel.: +36 (20) 962 0650, Fax: 483-8000/8257
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu

1

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS
idei evre tervezett koltsegvetest. Szo volt az EFÖTT-rol es a mentorprogram
beszamolojarol. Koltsegvetesi szempontbol lathato, hogy konzervatívan tervezes.
Ezentul a tisztsegviselok telefonalasainak oltsegeit nem terítik meg teljes mertekben. A
jovoben a tisztsegviselok nem osztondíjban fognak reszesulni, hanem rendes bejelentett
jovedelemmel. Nem mindegyik tisztsegviselo vette fel a tiszteletdíjat. Nanosz Eleni Vaya
javasolta, hogy a soron kovetkezo elnoksegin targyaljak kulon napirendi pontban a
HÖÖK-ot, amire hívjak meg Garbai Ádámot is.
Folytatodik a Sziget fesztival kampanya, amihez erkeztek plakatok valamint egy
ELTE-re vagott TV spot is. Keri, hogy ezt minden kar hirdesse.
Elindult az ÖMHV kampany aminek a masodik hullama a targyhetet koveto heten
indul. Ehhez kapcsolodoan lesznek majd matricak es videok is.
Tóth Róza beszamolt a Neptunnal kapcsolatos egyeztetesekrol. A targyhet
csutortoken meg ismet egyeztetesre az SDA-hoz ahol tobbek kozt szo lesz a kari
ervenyesítok jogosultsagarol is.

2.

Sportügyek
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Az elozo ulesen Zaránd Péter megosztotta az elnokseggel a Sport Kft-nel
tortenteket. Ezzel kapcsolatban volt egyezteteseken tobbek kozt Fotitkar urnal es
Foigazgato asszonynal is, ahol kiderult, ok nem tudtak elozetesen a tervezett
emelesekrol. Tamogattak Zaránd Péter javaslatat a palyak felujítasaval kapcsolatban es
kertek, hogy keszítsenek ezzel kapcsolatban egy tervezetet EVE-re. Az is kiderult ezzel
kapcsolatban, hogy a dekani disputan tobb dekan is nem tetszeset fejezte ki a
tortentekkel kapcsolatban.
Zaránd Péter koszonti a temaval kapcsolatban meghívott Simon Gábort, aki a BEAC
ugyvezetoje. Simon Gábor megerosítette a targyhetet megelozo heten tortenteket es
elmondta, hogyha ez a folyamat vegbe megy, akkor lemond ugyvezetoi pozíciojarol.
Ugyanakkor bizakodasat fejezte ki a pozitív megoldasokkal kapcsolatban.
17.28 Megérkezett Galántai Tamás. A jelenlévő mandátumok száma 10.
3. HKR módosítás
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Zaránd Péter elozetesen kikuldte a napirendhez kapcsolodo modosítasi
javaslatokat. A kerdesben mar egyeztetett Fotitkar urral es Öktatasi Igazgato urral.
Az elso modosítasi javaslatnal, ami a KHTEÖ-hoz es a osztondíjakhoz kapcsolodik,
igyekeztek minel lazabban fogalmazni, hogy a karok sajat hataskorben le tudjak
szabalyozni a sajat igenyeik szerint. Ismertette az elnokseggel a modosítasi javaslat
pontos szoveget.
A masodik modosítasi javaslat pedig a mar korabban elnokseg altal is megvitatott
palyazatos forma. Ezutan az elnokok megosztottak egymassal a naluk levo gyakorlatot es
megvitattak a meg szukseges modosítasokat.
Zaránd Péter felteszi szavazasra a kerdest. A HKR módosítási javaslat elfogadása az
ülésen jelezett módosításokat befogadva. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
4. TáTK alapszabály módosítás
Nanosz Eleni Vaya elozetesen kikuldte a TaTK Kuldottgyulese altal ket
tartozkodassal elfogadott es a Fotitkar urral elozetesen leegyeztetett alapszabaly
modosítasukat.
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Szavazás az TáTK alapszabály módosításról. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
5. EHÖK Vezetőképző
Zaránd Péter jelezte, hogy az elozetes anyagok a targyheten kikuldesre kerulnek
es egyeztetve lesznek bizottsagi uleseken. A beharangozo online formaban kerul
kikuldesre, de lesz kezzel foghato kiadvanya is a vezetokepzonek.
Kiss Edina kerte, hogy minden karrol jeloljenek ki egy kapcsolattartot a
Vezetokepzovel kapcsolatban. Mindenkivel egyeztetni fog a korulbeluli reszveteli
aranyrol a kozbeszerzes elindítasa miatt.
A resztvevok letszama karonkent tíz fo plusz-mínusz ket-harom fovel lehet szamolni.
Az elnoksegi szekciora mar van elkepzelt koncepcioja, de varja mindenkitol a
javaslatokat. Szeretne beszelni az elnoksegi napokon targyalt temakrol, valamint kozos
szekciot tervez a gazdasagi bizottsaggal, ahol a meghívott eloado Dr. Huszty Katalin lesz.
A vezetokepzon nem csak szekciok, de plenaris ulesek es valaszthato eloadasok is
lesznek tobb temaban.
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Sujtó Attila kerte, hogy keruljon kikuldesre az elnoksegi napok osszefoglaloja, hogy
legyen tampontjuk a temajavaslatokkal kapcsolatban.
6. Gólyairánytű
Zaránd Péter beszamolt a targyhetet megelozo egyeztetesrol amin Fonyó Attilával,
Agárdi Krisztinával és Oktatási igazgató úrral. Az egyeztetesen elmondtak, hogy az
egyetem mar nem postaz a felvetelt nyert hallgatoknak semmit, csak elektronikusan
tajekoztatjak oket. Igy a keszuloben levo golyairanytu sem lesz postazva. Keri az
elnokoket, hogy a kiadvanyt golyataborban es beiratkozaskor juttassak majd el a
hallgatokhoz.
7. Egyebek
A napirendi pont kereteben az elnokseg egyeztetett a golyataborokhoz kapcsolodo
kozbeszerzes felteteleirol.
Vége: 21.31
Teendők,
határidőkkel
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A HKR módosítási javaslat elfogadása az ülésen jelezett
módosításokat

Határozatok

befogadva.

Egyhangúlag

elfogadva

az

elnökség által.
Szavazás az TáTK alapszabály módosításról. Egyhangúlag
elfogadva az elnökség által.
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_________________________________________

_________________________________________

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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