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Az elnökség tanácskozási jogot szavaz Tallár Ákosnak (felfüggesztett ÁJK HÖK elnök) és
Galántai Tamásnak (felfüggesztett TÓK HÖK elnök)
A napirendet a kiküldött napirendhez képest csak sorrendileg módosítja az elnökség,
melyet egyhangúan támogat.
Zaránd Péter jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Grósz Renátát. Az elnökség egyhangúan
támogatja.

1.

Beszámoló a HÖOK választmányról

Garbai Ádám elmondja, hogy Kiss Dávid HÖÖK elnokhelyettes vezette az ülest, mivel
Körösparti Péter nem tüdott reszt venni. Tema a kozlemeny megfogalmazasa. Elmondta,
hogy a kozlemenyben kikertek Zaránd Péter es a valasztmany velemenyet is. A
dokümentüm ír a szabalyozasi rendszer bevezeteserol annak erdekeben, hogy ne
lehessen így felfüggeszteni HÖK-oket. Egyhangü velemenyen volt a valasztmany arrol,
hogy fontos dolog es beszelni kell a temarol.
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Zaránd Péter elmondta, hogy javasolta a valasztmany szamara, hogy az egyetem altal
indított vizsgalat eredmenyet varjak meg. A tovabbi napirendekben szavazas volt a
HÖÖK elnokvalasztas helyszínerol, melyre egy palyazat erkezett. 2014. oktober 18-an
lesz Egerben, a reszveteli díj 14.000 Ft/fo lesz.
17.23 Csonka Balázs megérkezett. Mandátumok száma: 7.
Garbai Ádám a beszamolot annyival egeszíti ki, hogy intezkedesi terv keszül majd,
minden reszonkormanyzattol szeretnek megkapni a programokat, hogy hogyan nez ki a
szervezni, majd javaslatcsomagot keszítenenek, hogy hogyan erdemes a golyataborokat
szervezni.
Zaránd Péter hozzateszi, hogy az Nftv.-ben kiegeszítesre lehet szamítani a felelosseg
viszonyok tekinteteben.

1.

HÖOK szerepvállalás

Zaránd Péter elmondja, hogy kozeledik az elnokvalasztas es az ELTE HÖK-nek
donteseket kellene hozni arrol, hogy kiket javasolna a HÖÖK szamara. Elozetes
egyeztetesek a jelenlegi egyetlen elnokjelolttel, Gulyás Tiborral tobbszor targyalt.
Elnokjelolt ür az ELTE-tol egy elnoksegi tagra es egy felügyelo bizottsagi tagra szamít.
Emellett az ELTE-nek delegalnia kell egy tagot es egy pottagot a HÖÖK valasztmanyba is.
A nyar folyaman az elnokseg mar vitatta a temat es a javaslat az volt, hogy az elnoksegi
tag tisztsegre olyan szemelyt javasolnanak, aki tapasztalt es a HÖÖK intezmenyet ismeri.
A javasolt szemely Garbai Ádám.
Sujtó Attila kerdezi Garbai Ádámtól, hogy pontosan milyen szerepkorre kerne fel az
elnokjelolt?
Garbai Ádám elmondja, hogy az elozetes targyalasok alapjan az ifjüsagügy feladatkoret
kapna, amivel eddig Gulyás Tibor foglalkozott. Konkret programpontokrol mar beszeltek,
de mivel ez egy elegge lathatatlan területe HÖK-oknek, ezert tajekoztato, nepszerüsíto
kampannyal kezdenek, intezmenyi es kari szinten is. Emellett fontosnak tartjak, hogy a
HÖK elnokok ralatast nyerjenek milyen lehetosegeik vannak, hogy milyen programokhoz
tüdnak csatlakozni.
17:33 Kiss Ádám megérkezett. Mandátumok száma: 8.
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Nanosz Eleni hozzateszi, hogy szerinte füra, hogy Gulyás Tibor es Garbai Ádám ügy
egyeztet, hogy a delegalasrol az ELTE EHÖK elnoksege meg nem dontott. Fent tartja a
velemenyet arra vonatkozoan, hogy o nem javasolja Garbai Ádámot.
Zaránd Péter elmondja, hogy Gulyás Tiborral valo targyalasai soran Gulyás Tibor
elmondta, hogy ezt az ELTE dontesenek gondolja, viszont elmondta a preferenciait, de a
dontest tiszteletben tartja.
Nanosz Eleni elmondja, hogy a vezetokepzon is felmerült mar, amit Kiss Ádám is
mondott, hogy mik is Gulyás Tibor preferenciai, viszont szerinte nem így kellett volna ezt
az ügyet kezelnie. Javasolja, hogy amennyiben van ra mod, hívjak meg egy ülesre Gulyás
Tibort.
Zaránd Péter hozzateszi, hogy a legjobb, ha az ELTE mielott tüd javasolni szemelyt, annak
erdekeben, hogy a HÖÖK szamara is vilagos legyen a jelolt szemelye.
Sujtó Attila kerdese Zaránd Péterhez, hogy amikor a jelolttel targyalt es az Garbai
Ádámot javasolta, o mit valaszolt?
Zaránd Péter elmondja, hogy akkor is azt mondta, hogy igen, o tüdja tamogatni Garbai
Ádám szemelyet.
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Az elnökség szimpátiaszavazást tart Garbai Ádám HÖOK elnökségi taggá delegálásról. Az
eredmény 5 igen, 3 nem.

2.

Felsőoktatási aktualitások

Zaránd Péter elmondja, hogy a kancellarokrol, oktoberben lesz pontos informacio.
Jelenleg annyit tüdnak, hogy 12 palyazat erkezett be az ELTE-re, osszesen 300 palyazat
van orszagos szinten, ez 70 palyazot jelent.
A düalis kepzes a Felsooktatasi kerekasztalon nem volt meg tema es az intezmenyi
osszevonasok sem.
Tovabbra is nagy a sajtoerdeklodes, viszont a targynap elott megjelent index.hü-s
cikk, tülmütat a tortenteken. Dr. Fábri György Kommünikacios Foigazgato talalkozot kert
a cikk szerzojetol. Hozzateszi, hogy a jelenlegi HÖK tisztsegviselok aranya a kovetkezo:
89 noi es 88 ferfi.

3.

Bejelentések
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Zaránd Péter elmondja, hogy az elozo ket het golyataborokkal es a
programalkotassal telt. A nyar soran ket üj kabinettagot nevezett ki. Molnár Dániel
Gábor szeptembertol masik felsooktatasi intezmenyben folytatja tanülmanyait, ezert a
vezetokepzo ütan lemondott kozkapcsolati alelnoki tisztsegerol. Helyere Dömötör Tamás
Albertet nevezte ki kozkapcsolatokert felelos elnoki megbízottnak. Soproni Tamás
befejezte tanülmanyait az ELTE-n, ezert aügüsztüs vegen o is lemondott külügyi alelnoki
tisztsegerol, helyere Csukovits Balázs lett kinevezve külügyekert felelos elnoki
megbízottnak.
Nanosz Eleni hozzateszi, hogy Csukovits Balázs a TaTK HÖK-ben mar le is mondott
Külügyi

Bizottsagi

elnoki

tisztsegerol,

tehat

az

o

eseteben

semmilyen

osszeferhetetlenseg nem lesz.
Nanosz Eleni elmondja, hogy a kerdoív eredmenye vezetokepzorol elkeszíteseben a
jovore nezve segítenek szívesen mert ez nem alkalmas, hogy minden eloadot
megfeleloen merjen.
Zaránd Péter hozzateszi, hogy sikerült eredmenyeket kiszürni belole. Sok valaszado
volt, korülbelül a jelenlevok 2/3-a valaszolt es a tobbseg egyeb megjegyzest is írt.
Jovoben is elfogadjak az ilyen segítseget.
Nanosz Eleni elmondja, hogy az EFÖTT-on felallított ELTE sator milyenseget es
minoseget a lent levok tapasztalhattak. Nem volt szerencses, hogy nem a Civil falün belül
volt a sator, hiszen így kiesett abbol. Kritikan alülinak tartja ELTE satrat, velemenye
szerint fünkcioja az volt, hogy az ELTEvízio ott vagott. Megjegyzi, hogy az altalük
keszített anyagok nagyon jok lettek. Elvileg szavaztak arrol, hogy ott program lesz, ennek
ellenere velemenye szerint nem volt semmi.
Zaránd Péter egyeterteset fejezi ki. Egyeztettek Sztilkovics Zorkával es Béni Kornéllal is,
a megbeszeltek szerint a jovo evben, pontosan le lesznek fektetve, hogy ki pontosan
miert felel.
Sztilkovics Zorka elmondja, hogy megbeszeltek, hogy nem volt tisztazva ki mit csinal.
Hozzateszi, ügy volt, hogy a tobbi kar csinal programot es a PPK foglalkozik a
helyszínnel, viszont a tobbi kar reszere ez nem volt kommünikalva.
Nanosz Eleni elmondja, hogy a beiratkozasok lementek mire megerkeztek a
Golyairanytük. Nem tüdja, hogy fogjak kiosztani, egy bizottsagot meg fog kerni, hogy a
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nagy letszamü eloadasokra vigyek be. Viszont nem tüdja, hogy a kiadvany celjat sikerül
betolteni. Hozzateszi, hogy szerinte ezeket a golyacsomagokkal együtt kellene a golyak
kezebe adni.
Tallár Ákos jelzi, hogy az AJK nem kapta meg a golyacsomagokat.
Kiss Edina valasza, hogy a ceg azt mondta megerkeztek, 400 csomagot meg kellett volna
kapni, de ütana kerdez.
Zaránd Péter hozzateszi, hogy a golyacsomagokrol volt szavazas tavasz kozepen, hogy
egy cegtol legyen-e vagy magünk rakjük ossze. Az elnokseg akkor egy ceget javasolt, a
piacon pedig egy ceg foglalkozik vele. Aügüsztüs kozepen jeleztek, hogy fele annyi
csomagjük van, mint amire szükseg volna. Beiratkozasok elott egy hettel jeleztek, hogy
be se tüdjak csomagolni a csomagokat es meg kevesebbet tüdnak biztosítani.
Mindenkivel egyeztetett telefonon es azt javasoltak, hogy kerik a csomagokat es azokat
majd ev kozben kiosztjak.
Kiss Ádám elmondja, hogy az IK-n nem volt problema a kiadvanykiosztassal, ami kesobb
erkezett azt is megoldjak jovo heten.
Zaránd Péter hozzateszi, hogy a kiadvanyokat jüliüs 24-en postazni szerettek volna a
golyaknak, de 2013-tol az a policy az egyetemen, hogy lehetoleg ne postazzünk, hiaba
tüdna a HÖK fizetni. Ezert nem lett postazva a kiadvany. A kese srol elmondja, hogy
eredetileg 28-an erkezett volna meg, de nyomdai keses miatt szeptember 3-an es 4-en
erkezett. Koszonjük ütolag azoknak, akik osztottak.
Kiss Ádám kerdese, hogy az Egyetem azt mondta, hogy ne postazzünk kozpontilag,
viszont volt, akik kari szinten megoldottak?
Zaránd Péter valasza, hogy az IK, TTK es a BGGYK.
Kiss Ádám javaslata, hogy visszaallhatnanak jovore, hogy minden kar postazzon, ezzel is
megtiszteljük a golyakat.
Zaránd Péter egyeterteset fejezi ki.
Nanosz Eleni kerdese, hogy a Rektori sport es kültüralis palyazat tavaly ev vege fele volt
kiírva es akkor megbeszeltek, hogy osszel üjra ki lesz írva, ez mikor varhato?
Zarand Peter valasza, hogy a sportot ki lehet írni, de a kültüralis resszel megvarna a
rendezvenyes kozbeszerzest.
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Nanosz Eleni jelzi, hogy az a koltesek allasait sürübben kellene küldeni. Vissza kellene
terni a haromhavonta valo kimütatasra.
Zaránd Péter megkoszoni a kerest. Jo, ha külon ezzel a feladattal foglalkozik egy ember.
Ha 18-an bizalmat kapnak külon lesz erre egy tisztsegviselo, aki csak ezzel foglalkozik.
Nanosz Eleni elmondja, hogy nem volt tül szerencses, hogy csak a programleadas ütan
ertesültek arrol egyertelmüen, hogy varhatoan lesz a 2 üj tisztseg.
Zaránd Péter elmondja, hogy Orosz Gábor mar tavasszal is segített a Neptün
fejleszteseben es kezeleseben. Kőszegi Tamás feladatkoret szüksegesnek tartjak.
Kiss Ádám kerdese, hogy rendezvenyes kozbeszerzes müszaki dokümentacioja
kiküldheto-e az elnoksegi listara?
Dukán András Ferenc jelzi, hogy gazdasagis es elnoksegi levlistara ki fogja küldeni.
Kiss Ádám jelzi, hogy a nyaron olyan informacio jott hozza, hogy sport-kült eredmenyeit
nem kaptak meg, igaz-e?
Dukán András Ferenc valasza, hogy nem ment ki idoben az ertesítes, a Neptün nem
tüdta kezelni a kiírast, hianypotlas alatt szetcsüszott, nem lehetett ralatni, emailezni
kellett a palyazokkal.
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Kiss Ádám kerdese, hogy ezek a problemak az SDA fele lettek-e jelezve?
Zaránd Péter elmondja, hogy a Neptünnak komoly hianyossagai vannak, peldaül a
szoctam problemak jovo hetfoi egyetemvezetoin jelezve lesznek. A nyar folyaman ketszer
is olyan printscreen jütott vissza, hogy azokat az adatokat csak oktatoi hozzaferessel
lehet megnezni. Ezzel kapcsolatban, megkerestek mar az illetekeseket. Tabajdi Péter
mar jelezte ezt az adatkezelesi felelosnek, aki jelezte Fotitkar Úrnak es Öktatasi Igazgato
Úrnak. Tovabba elmondja, hogy ezek ki fognak derülni, mert a Neptün mindent logol.
Tallár Ákos kerdese, hogy informatikaval kapcsolatban lehet meg segítseget kerni
Tabajdi Pétertől?
Zaránd Péter valasza, hogy termeszetesen lehet.
Nanosz Eleni kerdese, hogy amennyiben nem mükodik a Neptünban a szoctam leadas,
abban az esetben hetfotol papírosan lesz a leadas?
Kiss Edina elmondja, hogy mar kabinetülesen is volt rola szo, amennyiben mas
lehetoseg nincs, akkor papíros lesz a leadas. Szívesen segít barmelyik karnak, tovabba
javasolja, hogy a regebbi tisztsegviseloktol is erdemes segítseget kerni.
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Tallár Ákos kerdese, hogy a papírosnal hogy tortenik az adatkezeles?
Kiss Edina valasza, hogy ügyanügy, mint egy havi sport-kültüralis vagy tüdomanyos
palyazatnal, hiszen hallgatoi adatokrol van szo.
Kiss Ádám kerdese, hogy mivel bele lettek kenyszerítve az Egyetemvezetes oldalarol a
HÖK-os a Neptünos leadasba, lesz-e kovetkezmenye annak, hogy nem mükodik SDA es
dontes meghozoi oldalarol?
Zaránd Péter elmondja, hogy Egyetemvezetoi Ertekezleten nyomatekosítva lesz.
Vizsgalni kell, hogy kit kell felelossegre vonni.
Sujtó Attila kerdese, hogy a csüszasok miatt mi lesz az eljaras így?
Kiss Edina elmondja, hogy az Öktatasi Igazgatosagon mülik, hogy mennyi idot hagynak
ütalasi listat elküldeni. Megprobalnak Tóth Rózával intezkedni, amennyiben szükseges.
Csonka Balázs elmondja, hogy a Neptün kollegiümi felvetelnel is rossz volt, felelossegre
vonasnal Egyetemvezetest sem szabad elfelejteni, SDA-nal alapcsomagot vette meg, sok
minden hianyzik belole. Konzültacios idopontok limitalva vannak, ez is problema.
Nanosz Eleni kerdese, hogy mit lehet tüdni a Golyabal szervezesekrol?
Zaránd Péter valasza, hogy holnap targyal Gazdasagi Foigazgato Asszonnyal, Foigazgato
helyettes

Úrral

es

Fotitkar

Úrral.

Jogi

szempontbol

jelenlegi

egyetemi

nagykozbeszerzesen keresztül a Büdapest Party Service-vel, benne van az egyetemi bal
is. Reszletekrol holnap tüd tobbet, elozetesen kerdezi, hogy hany golyabalt terveznek?
Az elnokseg PPK-BME, TaTK, AJK, TTK-BGGYK, BTK, TÖK, IK golyabalakkal tervez.
Kiss Ádám kerdese, hogy a jovo heten mar realis- e targyalni zenekarral, dj-vel?
Zaránd Péter valasza, hogy errol holnap tüd tobbet mondani.
Béni Kornél hozzateszi, hogy a golyabalokrol a holnapi eredmenyek ütan a beszel
rendezvenyesekkel, hogy a müszaki leíras megfeleloen elkeszüljon.
Kovács Fanni kerdese, hogy a helyszín lehet-e Lagymanyoson?
Zaránd Péter valasza, hogy informacioi szerint lehet.
Béni Kornél azzal egeszíti ki, hogy nem jar alanyi jogon a helyszín, kozbeszerzesen
keresztül lehet, rektori ütasítas alapjan 100%-os kedvezmenyt kaphat.
Kiss Ádám kerdese, hogy a zenekarok hogy legyenek benne a leírasban?
Béni Kornél valasza, hogy ertekszinten legyenek benne. Lesznek konzültaciok.
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Zaránd Péter elmondja, hogy a ket reszonkormanyzati vizsgalat elott tajekoztattak,
hogy vannak olyan hallgatoi rendezvenyek, amelyeknel problema volt az adott
reszonkormanyzati HÖK szervezesenek megnevezese.
Zaránd Péter elmondja, hogy sok golyataborban volt, igyekezett minden tapasztalatot
osszegyüjteni. Azt szeretne kerni, hogy írjanak rolük beszamolot, minel nagyobb
reszletesseggel, es ezt küldjek meg a szamünkra is, annak erdekeben, hogy a kovetkezo
evben ezeket felhasznalhassak.
Béni Kornél meg ma este fog küldeni egy kisokost errol, hogy mit tartalmazzon.
Zaránd Péter keri, hogy a hetvegeig ezt keszítsetek el. Útolag is koszoni a meghívasokat,
tenyleg profi taborokat sikerült szervezni.

4.

ELTE EHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása

Zaránd Péter elmondja, hogy a szokasos napirendekkel lenne osszehívva. Ami meg
benne lenne, az az üj EJB, 3 hallgatoi tagot kellene delegalni. Erre vonatkozoan kellene
javaslatokat tenni, azt keri, hogy erre a kovetkezo elnoksegi ülesen tegyenek javaslatokat.
Sujtó Attila kerdese, hogy ki lesz a levezeto elnok?
Zaránd Péter valasza, hogy ez meg a kovetkezo elnoksegi ülesig elvalik.
Sujtó Attila felajanlja, hogy a BTK HÖK biztosítja a helyszínt.
Kiss Edina keri, hogy fel 5-tol lehessen hasznalni a termet.
Kuti Péter kerni, hogy jogviszony igazolasokat es vagyonnyilatkozatokat es a
hatarozatokat a delegalasokrol küldjek el, a kovetkezo elnoksegiig.
Sujtó Attila kerdese, hogy mi a terv arra, hogy ha ket kar a felfüggesztes miatt nem tüd
szavazni?
Zaránd Péter elmondja, hogy igyekszik mindent megtenni azert, hogy a felfüggesztes
minel hamarabb veget erjen a vizsgalat es a felfüggesztes. Hozzateszi, hogy nem nagyon
lehet halogatni, mert az alapszabaly ír arrol, hogy mikor kell tartani.
Zaránd Péter jelzi, hogy EHÖK EB tagokat kell delegalnia az AJK, BTK, BGGYK, IK, es PPK
HÖK-oknek.

5.

Egyebek
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Tallár Ákos jelzi, hogy talalkozott az Izsáki Zsolttal, aki jelezte neki, hogy
dokümentümot, amit nem küldtünk meg elpotoljük.
Zaránd Péter elmondja, hogy o is talalkozott vele, penteken ülnek le pontosítani az
ügyet.
Tallár Ákos jelzi, hogy kerestek oket jogvedo szervezetek, ok egyelore visszaütasítottük,
de a kerdes az, hogy mit kommünikaljünk felejük?
Zaránd Péter valasza, hogy ilyen esetekben Dr. Fábri György Kommünikacios Foigazgato
Úrat kell keresni.

Teendők, határidőkkel

-

Határozatok

-

Delegálások (Személyi
kérdések)

Az elnökség szimpátiaszavazást tart Garbai Ádám HÖOK
elnökségi taggá delegálásról. Az eredmény 5 igen, 3 nem.
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