ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Jegyzőkönyv
ELTE EHÖK Elnökségi
2015. április 15. (szerda) 17:00 óra,
Helyszín: ELTE KCSSK könyvtár (Budapest, Dayka Gábor utca 4.)

1. Bejelentések
2. Személyi kérdések- Gazdasági alelnök
3. Felsőoktatási aktualitások
4. Egyebek
Kezdés: 17.15
Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku
Ivettet.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen senki nem élt módosító javaslattal.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Jelenlévő mandátumok szám 9. Az ülésen Ákli Oktáviát, Traumberger Zsófia
helyettesíti.
1.Bejelentések
Zaránd Péter elmondja, a mai napi hatállyal életbe lépett az ELTE új SZMR-e. A
legfontosabb változás az, hogy a Karrierközpont megszűnt jogutódként a Hallgatói
Szolgáltató és Sportközpont vette át a feladatokat. Az ügyrend még kidolgozás alatt áll.
A központnak új vezetője lett, 2-3 éves stratégia kialakításában gondolkodik. Új vezető
személyéről nyár végén, ősz elején lesz kiírva pályázat. Javasolta, a Hallgatói
Önkormányzattal szorosabb kapcsolatot alakítson ki. Egyeztetett Szoboszlai Attilával,
aki a különböző ügyrendek kidolgozással szervezi a workshoppokat, ezek kb. 2-3 hét
múlva kezdődnek el. Összes egyetemi szervezeti egységnél megszűntek a kinevezések
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és a mai nap folyamán a kancellár mindenkit újra kinevezett, néhány kivételt
eltekintve.
HÖOK vezetőképzőn mindkét este egyeztetést tartottak. Az elnökség sikeresnek
könyvelte el a szekciómunkákat. HÖOK adománygyűjtést szervez, kéri az elnökséget a
kari rendezvényeken tegyék lehetővé az adománygyűjtést.
Orbán András elmondja, az EB elfogadta az Ügyrendet, így az ASZ 59.§ (3)
bekezdése alapján be fogja nyújtani a KGY-nek jóváhagyásra.
Zaránd Péter köszöni Orosz Gábornak, a helyszín biztosítását az üléshez.
Kiss Edina köszöni, a HÖOK-on való részvételt.
Ritzl András elmondja, írtak egy levelet a gólyatáborral kapcsolatosan az Erzsébet
szállodák ügyvezetőjének, amit a BTK dékánja is alá fog írni.
2.Személyi kérdések- Gazdasági alelnök
Zaránd Péter javasolja Váry Dánielt a gazdasági alelnök tisztség betöltésére.
Pontos alapszabályt idéz a kinevezéssel kapcsolatosan.
Váry Dániel beszámol nagyvonalakban a terveiről, feladatköreiről.
Az EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatja Váry Dánielt gazdasági alelnöknek.
3. Felsőoktatási aktualitások
Zaránd Péter elmondja, nemrég küldött ki a HÖOK-on összegyűjtött NFTV
módosítási javaslatokat. Meglátásokat csütörtök éjfélig küldje el az elnökség.
Választmányi ülés péntek délelőtt lesz. EMMI előterjesztése még nem érkezett meg,
április 16-ára ígérték a kiküldését. Egy kérdéses szakasz van benne, ami érinti az ELTEt az a hallgatói jogok. Választmányi ülés 10 napirendi ponttal van összehívva. A májusi
közgyűlés Kecskeméten kerül megrendezésre.
Kovács Fanni elmondja, a környezettudomány szakot is meg akarják szüntetni.
Zaránd Péter elmondja, ha holnap olyan anyag érkezik ami a hallgatói jogokat sérti
akkor rendkívüli elnökségi ülést hív össze.
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4.Egyebek
Orosz Gábor elmondja, április 30-án megrendezésre kerül a KolHÖK majális az
EHÖK támogatásával. Foci és főzőverseny lesz, aminek a jelentkezési határideje április
23. A főzőverseny zsűrijei az egyetem vezetői közül lesznek, rektor úr és a kancellár úr
visszajelzett már.
Nanosz Eleni Vaya elmondja, a TáTK-n lezárult az elektronikus választás 28,7% lett
a részvételi arány. Ellenőrző Bizottság elnökét és a HÖK elnökét is közvetlenül
választották. Az alakuló ülést április 21-én 18:45-kor lesz, mindenkit szeretettel
várnak.
Sztilkovics Zorka mindenkit szeretettel vár a PPK kari napjaira.
Orosz Gábor mindenkit meghív a Budaörsi Napokra.
Kovács Fanni a gólyatábor házirendje után érdeklődik.
Vége: 18.14
Teendők,
határidőkkel
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Határozatok
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Delegálások

Az EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatja Váry Dánielt

(Személyi

gazdasági alelnöknek.

kérdések)
Dátumok

Április 30: KolHÖK majális
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Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Orbán András

Elnök

Elnök

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Ellenőrző Bizottság
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Andicsku Ivett
Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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