ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Jegyzőkönyv
EHÖK Elnökségi
2014. június 25. (17.00)
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
1. Bejelentések
2. Szenátusi anyagok tárgyalása
3. TTK HÖK alapszabály-módosítás
4. REÖO jelentés tárgyalása
5. Rektori kulturális pályázat bírálása
6. Egyebek
Kezdés: 17.10
Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Kuti Péter EB
elnököt.
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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
Szenátusi anyagok tárgyalás, TTK HÖK alapszabály-módosítás és a REÖO jelentés
tárgyalását jelenti.
A módosító javaslatok egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Az így létrejött napirendről történő szavazás. Egyhangúlag elfogadva az elnökség
által.
Jelenlévő mandátumok szám 8. Kiss Ádám kimentését kérte.
1. Bejelentések
Zaránd Péter ismerteti a HÖOK tartozás kifizetésének részleteit, továbbá bejelenti,
hogy Palkovics László felterjesztett államtitkárként várhatóan részt fog venni az EHÖK
vezetőképzőn, azonban Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár-helyettes úr nem tud megjelenni.
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Utóbbi felajánlott egy későbbi találkozási lehetőséget, kihelyezett elnökségi ülés
formájában.
Sujtó Attila kérdez a vezetőképző részletes anyagairól, melyről Zaránd Péter
elmondja, hogy a napokban kézhez kapják a részönkormányzatok.
Nanosz Eleni Vaya kéréssel fordul a vezetőképzőn megtartandó elnöki szekcióval
kapcsolatban, miszerint ő csak az első két nap tud jelen lenni, így a nagyon égető
kérdéseket kéri előre hozni.
2. Szenátusi anyagok tárgyalása
Zaránd Péter: Az EHÖK alapszabályával kapcsolatban található egy határozati
javaslat a szenátusi anyagoknál, ennek oka, hogy csak az egyik főtitkári javaslat lett
átvezetve a Küldöttgyűlés által elfogadott alapszabályba, így most a beterjesztett
alapszabályt tárgyalja a szenátus, de a következő szenátusi ülésre a főtitkár úr javaslatát
tartalmazó módosítást is fontos lenne beterjeszteni.
Személyi kérdések:
A TTK-n akadt egy problémás eset (Szabó Pál). Kovács Fanni ismertette a Kari Tanács
eseményeit.
Etikai Kódex:
Két Kari Tanács nem támogatta/nem tárgyalta az etikai kódex elfogadását, és többen
javasoltak módosításokat, amik átvezetésre kerülnek az előterjesztésbe, ezért nem
látható az anyagoknál. Zaránd Péter a TÓK és a BTK képviselőit kérdezi.
Galántai Tamás és Sújtó Attila kifejti, hogy a mindkét karon több ellentmondást
véltek felfedezni az anyagban, és nem tartották támogathatónak.
Tallár Ákos az etikai kódex politikai tudományokkal kapcsolatos előadásokat érintő
szabályozásairól kérdez, és kéri, hogy legyen tisztázva a kérdéskör szabályozása.
ELTE sportszakmai fejlesztési programja:
Zaránd Péter ismerteti a napirendi pont tartalmát, elmondja, hogy elkezdődött az
ELTE sportstratégiájának kidolgozása. Ez a tervezet Kari Tanácsokon nem került
tárgyalásra.
17:34 Dukán András Ferenc megérkezett az ülésre.
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Zaránd Péter összességében támogatandónak tartja az anyagot, és kiemeli, hogy
nagyon fontos a pályázati lehetőségekkel foglalkozni.
Székhelyhasználat:
Vermes Miklós Alapítvány székhelyhasználati kérelme. Tallár Ákos folytatott
egyeztetést ezzel kapcsolatban, ellenvetést nem fogalmaztak meg.
Egyetemi doktori szabályzat módosítása:
TTK-ról indult módosítás: az adott Intézet saját hallgatója kerüljön az Intézeti
Tanácsokba. Az Elnökség szerint elfogadható a módosító javaslat.
SZMSZ módosítás:
Zaránd Péter ismerteti a HKR általános módosításait. Farag Alexandra és
Sztilkovics Zorka elmondja, hogy egyhangúlag támogatta az adott kar Kari Tanácsa
ezeket.
Nanosz Eleni Vaya elmondja, hogy a TáTK Kari Tanácsa nem fogadta el az EDÖK
szabályzatát, és kifejti a felmerülő indokokat is. Zaránd Péter hozzáteszi, hogy az anyag
többször is átbeszélésre került, mind az EVÉ-n, Tausz dékánasszony jelenlétében, mind
EHÖK elnökségin, ezzel kapcsolatban kérdez. Nanosz Eleni Vaya kifejti a TáTK Kari
Tanácsán történteket.
EHÖK ASZ módosítás:
Zaránd Péter korábban elmondta az ezzel kapcsolatos információkat.
Beszámolók:
A doktori képzésben résztvevő karok beszámolói. Ellenvetés sehol nem érkezett.
Új képzések indítása:
A karok támogatják a saját indítandó képzéseiket.
Javaslat a rektor illetményére, minősítésére és munkaköri leírására:
Zaránd Péter összességében nem talált kifogásolandó részt.
3. TTK HÖK alapszabály-módosítás
Kovács Fanni elmondja, hogy a szenátusi anyagok közé bekerült a módosítás, amiről
főtitkár úrral hosszas levelezés folyt. Végül minden problémára sikerült megoldást találni.
Az ELTE EHÖK Elnöksége 8 fővel, egyhangúlag támogatja a TTK HÖK Alapszabályának
módosítását.
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4. REÖO jelentés tárgyalása
Zaránd Péter elmondja, hogy mindenki megkapta az ellenőrzés anyagait, és szeretné,
hogy az egyes részönkormányzatokhoz megfogalmazott részeket mindenképpen beszélje
át az Elnökség. Javasolja, hogy a jövő heti elnökségi ülésen dolgozza ki az Elnökség a
módosításokat. Sztilkovics Zorka és Tallár Ákos elmondja, hogy nem lesznek jelen jövő
héten, de küldenek helyettest az ülésre.
Kovács Fanni Sújtó Attilát kérdezi a jelentés iktatással kapcsolatos részével
kapcsolatban, aki legjobb tudomása szerint válaszol.
5. Rektori kulturális pályázat bírálása
Zaránd Péter megkéri Dukán András Ferencet, hogy ismertesse a pályázatokat.
Összesen 20 pályázat érkezett, a Neptun hiányosságai problémát okoztak.
Dukán András Ferenc ismerteti a 3 általa érvénytelennek vélt pályázatot és az
elutasítás indokait. Sztilkovics Zorka a pályázóknak elküldött e-mailek tartalmáról
kérdezett, melyre Dukán András Ferenc elmondja, hogy mindenki megkapta, hogy le kell
adnia a hiányzó dokumentumokat, azonban azt nem, hogy konkrétan mi hiányzik. Dukán
András Ferenc hozzáteszi, hogy a telefonszáma és az e-mail címe is meg volt adva, többen
meg is keresték ezzel kapcsolatban.
Nanosz Eleni Vaya kéri, hogy minden pályázatot tekintsen meg az Elnökség.
Dukán András Ferenc ismertet néhány apróbb formai hibát különböző pályázatokból.
18:19 Kiss Edina megérkezik az ülésre.
Dukán András Ferenc ismerteti a formailag helyes és teljes pályázatokat. Az
Elnökség megállapodik, hogy a hiánypótlást a Neptun hibája miatt más úton elküldő
pályázatokat elfogadhatónak tartja. Dukán András Ferenc ismerteti a pályázatok
tartalmát. Nanosz Eleni Vaya és Béni Kornél felhívja a figyelmet, hogy a bírálás
elsődleges szempontjának a hallgatóknak való hasznosságnak kell lennie. Sujtó Attila,
Kovács Fanni, Nanosz Eleni Vaya, Tallár Ákos és Zaránd Péter hozzászólásaival vitát
folytattak le a pályázatokról.
Határozat:
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Az ELTE EHÖK Elnöksége 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a … számú pályázatokat, a
pályázott összeg 100%-ával, a … számú pályázatokat a pályázat összeg 75%-ával való
támogatásra javasolja, összesen … Forinttal.
6. Egyebek
Sujtó Attila mindenkit szeretettel meghív a Barczis-BTK-s vizsgatemeto bulira, a
Konyvtar Klubba.
Vége: 19.29
Teendők,
határidőkkel
Határozatok

Az ELTE EHÖK Elnöksége 8 fővel, egyhangúlag támogatja
a TTK HÖK Alapszabályának módosítását.
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