ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Jegyzőkönyv
ELTE EHÖK Rendkívüli Elnökségi
2014. október 01. (szerda) 17:00 óra,
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
1. Bejelentések
2. ELTE EHÖK referenseinek és megbízottjainak megválasztása
3. Gólyabálok
4. Rektori sport- és kulturális pályázat
5. Ombudsmani levél
6. Iskolaszövetkezet
7. Egyebek
Kezdés: 17.12
Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics
Bálintot.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előzetesen kiküldésre került. Módosító javaslat érkezik Zaránd Péter
részéről aki azt javasolja, hogy a harmadik és a hatodik napirend legyen felcserélve.
A módosító napirend egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Az így kialakult napirendet egyhangúlag elfogadta az elnökség.
Jelenlévő mandátumok szám 8.
1. Bejelentések
Kiss Edina kéri a kari kapcsolattartókat, hogy küldjék el neki az ELTEfeszten
segítő személyeket. A biztonsági intézkedések az esemény alatt úgy alakultak, hogy a
résztvevők karszalagot kapnak, és nem mehetne ki a rendezvény területéről, de a
hallgatók szabadon közlekedhetnek az épületben. Nem ragaszkodik a rendezvényre
történő kiöltözéshez.
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Zaránd Péter beszél az elnökségnek arról, hogy Tabajdi Péternek szüksége van egy
meghatalmazásra az egyes levelezések kezelésére. Kéri, hogy mindenki írja alá.
Valamint a Neptun hozzáféréshez kapcsolódó adatokat mindenki küldje el, mert eddig
még csak egy kar tette ezt meg.
2. ELTE EHÖK referenseinek és megbízottjainak megválasztása
Zaránd Péter szeretne kérni egy szimpátia szavazást az alelnökök személyéről.
Dukán András Ferenc, gazdasági alelnök: 7 igen, 1 nem.
Borbély Krisztián, tanulmányi alelnök: egyhangú
Tóth Róza, szociális alelnök: egyhangú,
Dömötör Tamás Albert, közkapcsolati alelnök: egyhangú
Csukovics Balázs, külügyi alelnök: egyhangú
Kiss Edina, kabinetfőnök: egyhangú
Szavazatszedő és számláló bizottság tagjainak megválasztása. Jelöltek Hermán
Dániel és Horváth László, akiknek egyúttal tanácskozási jogot is szavaznak.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.

2

Kuti Péter beszámol a szavazás eredményéről:
Markos Ádám: 6 igen, 1 nem, 1 érvénytelennel megszavazva,
Csermák Attila: 7 igen, 0 nem, 1 érvénytelennel megszavazva,
Tóth Rita: 8 igennel megszavazva,
Karvaly Márton: 7 igen, 1 nemmel megszavazva,
Béni Kornél: 7 igen, 1 nemmel megszavazva,
Orosz Gábor: 8 igennel megszavazva,
Grósz Renáta: 8 igennel megszavazva,
Meiszterics Bálint: 8 igennel megszavazva,
Tabajdi Péter: 8 igennel megszavazva
3. Iskolaszövetkezet
Zaránd Péter köszönti az ülésen az ELTE iskolaszövetkezet igazgatóságának
tagjait, Báli Bernadettet, Nagy Gergely Gyulát és Hermán Dánielt. Kéri Nagy Gergely
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Gyulát, hogy adjon egy helyzetképet a szervezetről. Az anyag már ismerős lehet az
elnökség számára, mivel az előzetesen kiküldésre került.
17.37 Megérkezett Csonka Balázs. Jelenlévő mandátumok száma 9.
Nagy Gergely Gyula beszámol az Iskolaszövetkezet rossz anyagi helyzetéről és
kéri az elnökséget, hogy támogassák azt anyagilag. Míg a nyáron képes volt a szervezet
profitot termelni addig az őszi időszakban veszteségesnek mondható a gazdálkodás
ezért szeretnék a költségeket a lehető legjobban lecsökkenteni. Ezek okát mindenki
olvashatja a kiküldött anyagban. Az eredetileg elképzelt pénzügyi és egyéb stratégia
nem valósulhatott meg, mert a létrehozás óta nagyon sokat változott a gazdasági és
piaci környezet. Az egyetemi bevételi források helyett az iskolaszövetkezetnek a piacon
kell megállnia a helyét, ami sok nehézséget jelent, annak ellenére, hogy sok hallgatót
alkalmaznak így is egyetemi munkákra. Sokkal több egyetemi segítségre van szüksége
az iskolaszövetkezetnek. Minden anyagi kiadást igyekeztek lecsökkenteni, de az
irodavezető bére elengedhetetlen. Ezzel kapcsolatban kérik az ELTE HÖK segítségét,
mert ez segítené egy pozitív mérleg létrehozását az iskolaszövetkezet kiadásait
tekintve. Minden segítséget és ötletet szívesen fogadnak, ami segíti a talpra állást.
Zaránd Péter egyetért azzal, hogy szükség van az Iskolaszövetkezetre az
egyetemen. Nyáron elkezdtek egy egyeztetést, és az akkor még tisztségben lévő
Horváth Lászlót kérte meg arra, hogy végezzen egy felmérést az Iskolaszövetkezettel
kapcsolatban. Kéri, hogy ennek az eredményeit ismertesse.
Horváth László elmondta, hogy külső piaci szempontból vizsgálta meg a
szervezetet. Az ELTE iskolaszövetkezete még mindig friss belépőnek számít egy
viszonylag telített piacon, ahol az egyes partnerekkel való kapcsolatfelvétel nehéz. A
szervezet belső vizsgálata során azt a problémát látta, hogy csak egy fizetett
alkalmazottal rendelkezik a szervezet, akinek a munkája túlterhelt és nehéz a fejlődés
irányába elmozdulni. Fontos a munkakörök differenciálása, hogy megfelelő
hatékonysággal tudjon működni a szervezet. Két új pozíció létrehozását javasolja a
fejlődés megkezdése érdekében valamint az igazgatóság és a küldöttgyűlés
feladatköreinek tisztázását. Végzett a szervezeten belül egy SWOT analízist, aminek
eredményeit ismertette az elnökséggel.
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Zaránd Péter arról kérdez, hogy ezek a változások a cash flow kezelésére
megfelelőek-e. Horváth László elmondja, hogy a kezdeti szakaszban rontana rajta, de
hosszú távon mindenképpen segíteni a szervezetet.
Sujtó Attila arról kérdez, hogy az Egyetem miért nem tesz semmit a szervezet
segítése érdekében. Horváth László elmondja, hogyha az egyetem meglátná ennek a
fontosságát, akkor tudna biztosítani számukra új munkaerőt. Ez nem muszáj, hogy
fizetett személy legyen, hanem önkéntes módon, szakmai gyakorlat keretében is
történhetne a feladatkörök ellátása.
Nagy Gergely Gyula köszöni Horváth László munkáját. Azonban több eleme van az
elemzésnek amivel nem teljesen ért egyet. Kiemeli, hogy a jelen helyzetben fontos
áldozatokat hozni és összefogni, hogy a jövőbeni terveket ki tudják dolgozni. Fontos,
hogy az Iskolaszövetkezet az elsődleges olyan szervezet, ami közvetlenül hozzá tud
férni és el tudja érni az egyetem hallgatóit. Több megkeresést is kaptak már ezzel
kapcsolatban más iskolaszövetkezetektől.
Zaránd Péter három fő megoldandó problémát lát, amiből a legfontosabb az
irodavezető juttatásának megoldása.
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Kiss Ádám jelzi, hogy az igazgatóság is részt vállalhatna a feladatok és problémák
megoldásában és a munkák ellátásában. Az igazgatóság tagjai látják ezt a problémát, de
egyrészt a meghatározott feladatköreik közt ezek nem szerepelnek, másrészt ők mint
egy civil szervezet végzik a munkát, vagyis főállás mellett végzik az igazgatósági
tagságot. Sok segítséget kapnak a Karrierközponttól, akik nagyon sok helyre kiajánlják
az Iskolaszövetkezet munkáját, illetve kérik, hogy ha van rá lehetőség a kari vezetés is
gyakoroljon nyomást az egyetem vezetésére, hogy motiváltak legyenek ők is a
problémák megoldásában. Minden támogatást köszönnek.
Nanosz Eleni Vaya kéri, hogy jelöljenek ki egy céldátumot ameddig ezeknek a
változásoknak és tervezéseknek meg kell valósulniuk. Az igazgatóság egyetért ezzel és
előkészítik a megfelelő változásokat igénylő munkát, valamint felveszik a kapcsolatot a
megfelelő egyetemvezetéssel. A változások kialakításában fontos feladata lesz az
iskolaszövetkezet közgyűlésének is.
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Megegyeznek abban, hogy a stratégiát elkészíti az Iskolaszövetkezet november
elejéig, az EHÖK pedig három hónapra átvállalja az irodavezető juttatásának költségeit.
Szimpátia szavazás a kérdésben: 8 igen, 1 tartózkodás.
19.11-19.25 Szünet
4. Rektori sport- és kulturális pályázat
Dukán András Ferenc felvezetésként elmondja, hogy a sport pályázat kiírásra
került már korábban az őszi félévre, ezek a pályázatok már a megvalósítási szakaszban
vannak. Fontos a kulturális pályázat kiírása is annak ellenére, hogy nincsen hallgatói
rendezvényszervezési közbeszerzés. A tárgyhetet követő hétre gondolja a kiírást
január 31-ig bezárólagos időszakra, de erről még egyeztetni kell Kovács Mártával. A
Neptunos problémák is megoldásra kerülnek a kiírásig.
Kiss Ádám arról érdeklődik, hogy a kiírás miért tolódott el mostanra. Zaránd
Péter elmondta, hogy a közbeszerzés helyzete mostanra tisztázódott illetve a
gólyatábori események miatt is szünetelt az témával való foglalkozás.
Ezután a közbeszerzés helyzetéről tájékoztatja az elnökséget Dukán András
Ferenc. Amint elhárulnak, az elvi akadályok kiírásra kerülhet. Kiss Ádám kéri, hogy a
végleges verziót hadd tekintse meg az elnökség is a kiírás előtt.
A pályázattal kapcsolatban még egyeztetni kell még Dr. Pozsár-Szentmiklósy
Zoltánnal. Az elnökség kéri, hogy mindenképpen legyen előre is hirdetve a
hallgatóknak a kiírásra kerülő pályázat.
Zaránd Péter jelzi, hogy nem a napirendhez kapcsolódósan, Dr. PozsárSzentmiklósy Zoltán lett az utalási listák aláírója, akinek sok kérdése van ezzel
kapcsolatban, így a következő ülésen jelen lesz majd, hogy ezeket megvitathassák.
Az ülés közben érkezett két üzenetet ismerteti Zaránd Péter az elnökséggel. Két
üzenet érkezett az egyik Dr. Fábri Györgytől a másik pedig Kovács Norberttől az ÁJK
dékáni titkárságának vezetőjétől. Az üzenetben az szerepel, hogy a vizsgálat lezárult
azzal kapcsolatban, hogy a héten megjelent erőszakos cselekedet tényleg a 2013-as ÁJK
gólyatáborban történt. Ezzel kapcsolatban a kar ad majd ki közleményt és a szükséges
vizsgálatokat el fogják végezni.
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5. Ombudsmani levél
Zaránd Péter továbbította a számára megküldött levelet az elnökségnek a
tárgyhetet megelőző hétvégén. A levélre 30 nap áll rendelkezésre válaszolni. Béni
Kornél elkészített egy tervezetet a válaszokkal, amit külön le fog egyezetni az egyetem
vezetésével is. Ezután az elnökség megvitatta az egyes pontokat, kérdéseket és
javaslatokat tettek a válaszokra is.
6. Gólyabálok
Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget arról, hogy kérésüknek megfelelően
meghívta az elnökségi ülésre Főtitkár urat és Műszaki Főigazgató-helyettes urat, akik a
tárgyhét pénteki napának folyamán lesznek az elnökség vendégeik. Itt részletes
tájékoztatást fognak kapni és mindenki felteheti a kérdéseit is. Ezután kéri az
elnökséget, hogy számoljanak be arról, hogy ki miként tervezi a gólyabáljának a
megszervezését. Javasolja, hogy minél hamarabb döntsenek, hogy időben legyenek még
a szervezési folyamattal, főleg mert ez a döntés végleges az egyetem vezetése részéről.
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7. Egyebek
Nanosz Eleni Vaya jelzi, hogy náluk Dékán asszony kérése volt, hogy az elnök
közéleti ösztöndíj kérelmét Zaránd Péter írja alá, és lehet javasolni fogja, hogy minden
elnökét a jövőben az EHÖK elnöke írja alá. Ezzel kapcsolatban lesz náluk HKR
módosítás is. Sztilkovics Zorka kéri, hogy ezt továbbítsa az elnökség számára.
Dukán András Ferenc jelzi, hogy a tárgynapot megelőző napon tartott Gazdasági
Bizottsági ülésen kiosztásra kerültek az analitika szerinti keretek az év további részére.
Javasolja, hogy mindenki gondolkozzon el a jövőbeni költésein. A tonerek beszerzése a
jövőben, ha lejár a közbeszerzése szerződés csak a KEF-en keresztül tudnak majd
megvalósulni.
Vége: 21.05
Teendők,
határidőkkel

-
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Határozatok

Markos Ádám: 6 igen, 1 nem, 1 érvénytelennel
megszavazva,
Csermák Attila: 7 igen, 0 nemmel megszavazva,
Tóth Rita: 8 igennel megszavazva,

Delegálások

Karvaly Márton: 7 igen, 1 nemmel megszavazva,

(Személyi

Béni Kornél: 7 igen, 1 nemmel megszavazva,

kérdések)

Orosz Gábor: 8 igennel megszavazva,
Grósz Renáta: 8 igennel megszavazva,
Meiszterics Bálint: 8 igennel megszavazva,
Tabajdi Péter: 8 igennel megszavazva

Dátumok

-
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Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Kuti Péter

Elnök

Elnök

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Ellenőrző Bizottság
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Meiszterics Bálint
Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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