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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, hogy egyben szavazzanak az előzetesen e-mailben jelzett módosításokról, ami a
Felsőoktatási ügyek és a Kollégiumi felvételi ügyrendeket jelenti.
A módosító javaslatok egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Az így létrejött napirendről történő szavazás. Egyhangúlag elfogadva az elnökség
által.
Jelenlévő mandátumok szám 9. Tallár Ákos kimentését kérte.
Bejelentések
Zaránd Péter kéri az elnökséget, hogy a 6-ik napirendet kezeljék rugalmasan, mivel
a hozzá kapcsolódó meghívott Garbai Ádám, csak meghatározott időintervallumban tud
részt venni az ülésen.
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Zaránd Péter kiosztotta az elnökség számára a tárgyhetet követő OHÜB ülésre
tervezett benyújtott határozati javaslatot, ami a tanulmányi osztályok támogatását
tartalmazza. Részletesen ismertette a kiosztott dokumentum tartalmát. Kiss Ádám ezzel
kapcsolatban jelezte, hogy az IK dékánja jelezte kari tanácson, hogy 120 számítógép kerül
leselejtezésre a karon, amiknek a szétosztása még nem ismert, de amit pályázati pénzből
vásároltak az mindenképpen oktatási célra lesz felhasználva és az egyetemen marad így
elképzelhető, hogy jut majd a tanulmányi osztályoknak is.
Az OHÜB előterjesztést egyhangúlag elfogadta az elnökség.
Zaránd Péter tájékoztatta az elnökséget a 2013-ből visszamaradt HÖOK
vezetőképzős tartozásra beékezett fizetési felszólításról. Az eddigi akadályok elhárultak
így megindult a tartozás kiegyenlítése.
Zaránd Péter ismertette az elnökséggel a vezetőképző idejére ütemezett EHÖK,
ELTE Online és ELTEvízió arculatváltásának terveit.
Kiss Ádám javasolta, hogy az egész HÖK-öt érintő arculatváltási kérdésben érdemes
kikérni az elnökség vagy a küldöttgyűlés véleményét. A többi kari elnök is egyetértett.
Zaránd Péter szavazásra bocsájtotta az arculatváltás tervezetét. 8 igen, 0 nem 1
tartózkodással elfogadásra került az elnökség által az új arculattervek.
4. Felsőoktatási ügyek

Zaránd Péter ismertette az új NFTV. módosítási javaslatokat az elnökséggel, melyet
gyorsított eljárásban tárgyal a parlament.
A módosításokkal kapcsolatban csak az MRK és a HÖOK véleményét kérték ki,
azonban az utóbbi testület nem kommentálta a módosítási javaslatokat.
Kiemelésre került a kancellária bevezetése, aminek folyamán a kormány fog kinevezni
kancellárokat az egyetem élére, aki a rektorral azonos szinten fog elhelyezkedni, akiknek
mindenben döntési és vétójoguk lesz. Az egyetem jelenlegi szervei csak a
tudományművelési kérdésekben hozhat majd döntést. A kancellár fogja kinevezni az
egyetem összes nem oktató alkalmazottját, de ez a feladatkör ledelegálható lehet. A
Főigazgatói és Főtitkári pozíciók nem szűnnek meg csak a feladatkörük fog átalakulni.
Ismertette a pozíció betöltésének kritériumait is, ami tart feltétlenül elégségnek a
feladatok ellátáshoz.
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Borbély Krisztiánnal és Dukán András Ferenccel összeállítanak egy anyagot ami reagál
a módosítástervezetre. Valamint konzultál majd az egyetemvezetéssel is a kérdésben.
5. Kollégiumi felvételi ügyrendek

Zaránd Péter elnézést kért, hogy az ehhez szükséges anyagokat csak a tárgynapon
küldte kis és megkérte Csonka Balázst, hogy ismertesse az ügyrendeket.
Csonka Balázs elmondta, hogy az elsős felvételi rendszert már a Neptun
rendszerében fogják lebonyolítani, így teljesen módosították a felvételi ügyrendeket, amit
elfogadott a KolHÖK Küldöttgyűlése is.
A kollégiumi ügyrendeket egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
6. HÖOK (Előrehozva a 6-ik napirendi pontról, 18.03)

Zaránd Péter kérte, hogy Garbai Ádám számoljon be a HÖOK jelenlegi munkájáról és
a jövőbeni terveiről.
Garbai Ádám ismertette a jelenlegi folyamatokat a HÖOK-ban, valamint a jövőbeni
választáshoz kapcsolódó híreket is. A választások várhatóan szeptember végén, október
elején lesznek, az indulni kívánó személyekről még nem tudni semmit.
Nanosz Eleni Vaya javasolta, hogy amennyiben az ELTE a jövőben is helyet kap a
HÖOK-ban akkor az Elnökség vitassa meg a delegálni kívánt tagokat előre, hogy
megfelelően tudják érvényesíteni a véleményüket a testületben. Garbai Ádám ismertette
az elnökséggel a szokásjog alapján eddigi ELTE-s helyeket a HÖOK-on belül.
Zaránd Péter kifejtette véleményét, hogy a választmányi és választmányi póttag
szerepére mindenképpen fiatal motivált tagot delegáljanak majd aki akár a későbbiekben
utódjelölt is lehet bizonyos tisztségekre és szívesen dolgozna ilyen közegben, míg ha
érkezik felkérés ELTE-s részre a HÖOK elnökségébe, oda mindenképpen egy tapasztalt
embert delegáljanak. Az elnökség egyetértett a javaslattal.
A kérdés tárgyalását a vezetőképző elnöki szekciójában folytatják majd.
7. IK HÖK alapszabály-módosítás

Kiss Ádám ismertette a módosításokat az elnökséggel, amik le lettek egyeztetve
Főtitkár úrral és elfogadta az IK Küldöttgyűlése is.
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Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. Nanosz Eleni Vaya nem volt a teremben a
szavazáskor így csak 8 mandátummal történt a szavazás.
8. Rektori sportpályázat bírálása

Karvaly Márton ismertette a végleges eredményeket. Összesen 37 pályázat érkezett
be, melyből kettő átfedésben volt egymással. 5 pályázat volt ami nem felelt meg a
kiírásnak így azok elutasításra kerültek. Az elutasítások okát részletesen ismertette az
elnökséggel. Összesen 13 millió forintnyi értékben lettek leadva a pályázati igények, és
ebből 9,6 millió forinttal tudták összesen támogatni a pályázatokat.
A pályázók értesítve lettek a hiánypótlásról, aminek a határideje Neptun problémák
miatt ki lett tolva. valamint emiatt lehetőséget biztosítottak a pályázatok e-mailben
történő hiánypótlására is. Erről határozatot is hozott a Sport Bizottság.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által a Rektori Sportpályázatra megítélt összegek.
9. EHÖK vezetőképző

Kiss Edina elmondta, hogy megkapta az utolsó kartól is a résztvevők névsorát.
Összesen 134-en vesznek részt a vezetőképzőn. A plenáris előadások és választható
szekciók témája azért nem kerül még kiküldésre, mert ezek még egyeztetés alatt állnak a
résztvevő meghívottakkal.
A leutazást mindenki önköltségen oldja meg. A Veszprémen belül pedig külön busz
szállítja el az érkezett a vasútállomástól a szállásig az út hosszúsága miatt. Kiss Ádám
javasolja, hogy jelezzék a MÁV felé a nagy létszámú utazást.
Kiss Edina kérte, hogy akinek van még módosítása a vezetőképzőre leadottakkal
kapcsolatban az az ülés után jelezze felé.
10. Egyebek

Kiss Edina kérte, hogy akinek szükséges még nyári kollégiumhoz igazolás az jelezze
felé.
Ritzl András a gólyatábori közbeszerzés állásáról kérdezett. Zaránd Péter
titoktartási kötelezettsége miatt csak bizakodását fejezte ki az ügy menetével
kapcsolatban.
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Sztilkovics Zorka jelezte a jegyzőkönyvek kiküldésének hiányát. Zaránd Péter
ígéretet tett ennek pótlására.
Ritzl András kérte, hogy az egyetemi könyvtár rendkívüli zárva tartását hirdessék és
küldjenek ki Neptun üzenetet is.
Megvitatásra került az etikai kódex kari tanácsokon történt fogadtatása.
Ritzl András mindenkit meghívott a június 26-án rendezendő BTK-BGGYK
szemeszterzáró bulira a Könyvtár Klubba.
Vége: 19.21
Teendők,
határidőkkel

Az OHÜB előterjesztést egyhangúlag elfogadta az elnökség.
8 igen, 0 nem 1 tartózkodással elfogadásra került az
elnökség által az új arculattervek.
A kollégiumi ügyrendeket egyhangúlag elfogadva az

Határozatok

elnökség által.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. Nanosz Eleni
Vaya nem volt a teremben a szavazáskor így csak 8
mandátummal történt a szavazás.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által a Rektori
Sportpályázatra megítélt összegek.
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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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