ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Jegyzőkönyv
ELTE EHÖK Elnökségi
2015. május 06. (szerda) 17:00 óra,
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)

1. Gólyatáborok, vendégünk Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
2. Bejelentések
3. Felsőoktatási aktualitások
4. HÖOK Közgyűlés anyagainak tárgyalása
5. Hallgatói szolgáltatások
6. Egyebek
Kezdés: 17.11
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 száma 7. Márkus Marian, Giró-Szász Áron, Murai László
kimentését kérte.
Oravecz Zsófiának az elnökség egyhangúan megszavazta a tanácskozási jogot.
1. Gólyatáborok, vendégünk Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán elmondja, két fontos dokumentumot kell
tárgyalniuk, az egyik az Érzékenyítési koncepció a másik a Hallgatói integrációs
programjainak

szervezési

keretei.

Az

érzékenyítési

koncepció

szakemberek

egyeztetéseivel valósulna meg. Egyeztetések után kerülnének az egyetemi fórum elé.
Többlépcsős rendszerben, csiszolások során jönne létre a végleges anyag, amit évente
felülvizsgálnának. Az egész folyamatban külső, az ELTE-hez nem köthető szervezetek is
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fontos szerepet kapnának. Fontos lenne, hogy mindenki, aki a gólyatábor szervezésben
részt vesz az részt vegyen ezen az érzékenyítő tréningen.
Hallgatói integrációs programjainak szervezési kereteibe tartoznak a kari
programok és azok iránti felelősség vállalás. Fontos a hagyományok megtartása, a
megfelelő biztonsági szolgálat kiépítése.
18.06 távozott Oravecz Zsófia.
A házirendben le lesz szabályozva az alkoholfogyasztás. A főszervező felelőssége
nem a program megírásáig tart, hanem a résztvevők felügyeletéig. A következő
gólyatábori anyag május 18-ra várható.
Zaránd Péter javasolja, olyan kommunikáció legyen kiépítve a szervezők között.
2. Bejelentések
19.09 Kiss Ádámot Zák András helyettesíti.
Zaránd Péter elmondja, hogy a mai OHÜB ülésen szó volt arról hogy a KHTEÖ
maradványból csoportosítottak át pénzt az Oktatási Igazgatóságnak és a kari TO-knak.
A költések megtörténtek, ez egy nagyon hosszas folyamat volt, így 1.895.329 Ft-os
maradvánnyal elköltötték a keretet. A HÖOK Választási kódexe és az Etikai charta-ja
mai naptól érvényben van. Ma kiküldte az új szervezeti hierarchia modelljét és az
egyetemi utalványozási jogkörök új tulajdonosait. Mindenkit megkér, hogy nézze át ezt
a dokumentumot.
3. Felsőoktatási aktualitások
Zaránd Péter múlthét vasárnapig beszámolt írásban a kommunikációról. Azon
dolgozott, hogy a HÖOK elnöke és a tüntetés szervezői találkozzanak, mivel szerinte
ugyanaz a célja a két csapatnak és ezért egyeztetés szükséges. A nyilvánosság felé
felelősséggel tartozunk, hogy mi pontosan az egyetemi autonómia, mit gondolnak az
felsőoktatási vezető szereplői egyetemi autonómiára, milyen konzisztórium fogadható
el a felsőoktatási vezetők szereplői számára. Így került rá sor, hogy szerdán
megtartották a fórumot. A vízhangok az ELTE szempontjából kettős értéke volt. Az
ELTE tárgyalási pozíciója a felsőoktatási politikában jelentősen javult. Ombudsmani
állásfoglalás is megérkezett, amiben azok a kérdések, problémák szerepelnek amiket az
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ELTE is feltett. A mai kormányülés tárgyalja feltehetőleg a szakjegyzéket és az Nftv
módosításokat.
Takács Bence elmondja, tegnap volt Kari tanács ahol felháborodást keltett, hogy
szakokat összeakarnak vonni, amiknek a tantárgyi leírásuk és követelményük
különbözik.
Zaránd Péter elmondja, az MRK szakbizottsága előző héten tárgyalta ezt a
kérdéskört, amiben dékánok vagy dékánhelyettesek vettek részt így képviselték a
TáTK álláspontjait is.
4. HÖOK Közgyűlés anyagainak tárgyalása
Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget a beszámolók és az alapszabály módosítási
javaslatok kiküldésre kerültek. A HÖOK elnöke és elnöksége jobb teljesítményt nyújt
mint a korábbi vezetés. Véleménye szerint a beszámolók részletesek, megfelelőek,
javasolja a beszámolók elfogadását.
Kiss Edina ismerteti az alapszabály módosításait.
Az ELTE EHÖK elnöksége határozatot hoz a HÖOK Közgyűlésen való mandátumok
felosztásáról: BTK 8, TÓK 2, EHÖK 23, TáTK 2. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
5.Hallgatói szolgáltatások
Zaránd Péter elmondja, csütörtökön kerül megrendezése az első workshop, ahol az
igények felmérésre a fő cél. Minden részönkormányzatból egy tisztségviselőnek
kötelező a megjelenés.
6.Egyebek
Zaránd Péter köszöni a KolHÖK-nek a majális megszervezését. Újra lesz
Educatio bizottság, aminek a neve meg fog változni mivel az ELTEfesztet is ők fogják
szervezni. Az ELTEfeszt októbert 16-án kerül megrendezésre a BTK-n.
Sztilkovics Zorka mindenkit szeretettel meghív az alakuló ülésükre.
Orosz Gábor kedden szeretne egy levélszavazást kérni a KolHÖK alapszabály
elfogadására.
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Kovács Fanni mindenkit szeretettel meghív a május 15-én tartandó gólyatábori
kerekasztal beszélgetésre.
Vége: 20.35
Teendők,

-

határidőkkel

Az ELTE EHÖK elnöksége határozatot hoz a HÖOK
Határozatok

Közgyűlésen való mandátumok felosztásáról: BTK 8, TÓK 2,
EHÖK 23, TáTK 2. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.

Delegálások
(Személyi

-

kérdések)
Dátumok
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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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