ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Jegyzőkönyv
ELTE EHÖK Elnökségi
2015. június 03. (szerda) 17:00 óra,
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
1. Vendégünk Hirholcz Ákos a Hallgatói Szolgáltató- és Sportközpont
megbízott vezetője
2. Gólyatábori érzékenyítő koncepció, vendégünk Dr. Pozsár- Szentmiklósy
Zoltán
3. Bejelentések
4. Ösztöndíjak nyilvánosságának kérdése
5. OHÜB - HKR módosítások
6. Egyebek
Kezdés: 17.08
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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 10.
1. Vendégünk Hirholcz Ákos a Hallgatói Szolgáltató- és Sportközpont megbízott
vezetője
Hirholcz Ákos röviden bemutatkozik és összefoglalja a Szolgáltató központ céljait.
Április 15-e óta vezetője a központnak. Felmérte a gazdasági tevékenységeket és
eközben kiderült, hogy az ELTE-nek 150 alapítványa van. A kancellárhoz kerültek a
területi használati jogok így ő fogja a felesleges alapítványokat megszüntetni.
Szolgáltató központ legfőbb tevékenysége, hogy a termeket összehangolja, ezt a HÖK
nélkül elképzelhetetlennek tartja, így egy ésszerű megoldást és megfelelő
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kommunikációt kell kialakítani egymás között. Fel szeretnék mérni az ELTEfeszt
részvételi arányát.
Orosz Gábor érdeklődik, a termek használatáról, kell-e előfoglalás, ingyenesen
használhatják-e.
Hirholcz Ákos elmondja, nekik elsődleges céljuk az ELTE igényeit kielégíteni.
Fontosnak tarják, hogy mindkét fél kezében meglegyen a hivatalos szerződés a terem
bérlésről. Közeljövőben megkeresik a verseny termeket és ez alapján fogják az ELTE-s
termekre a bérlési árat meghatározni.
Orosz Gábor érdeklődik, kapnak-e majd egy olyan dokumentumot ahol majd lehet
véleményt, javaslatokat tenni a teremek használatáról.
Hirholcz Ákos válaszol, természetesen az elnökségnek mindenféleképpen eljuttat
majd egy dokumentumot erről.
Zaránd Péter kéri Hirholcz Ákost, emeljen ki néhány súlypontot, ami hallgatói
szempont és a következő időt megfogja határozni.
Hirholcz Ákos az Iskolaszövetkezetet emeli ki, nem ez a legfontosabb, de jelenleg
ezzel foglalkoznak. Fontosnak tartja, hogy az Alumni alapítvány és az Iskolaszövetkezet
pár év múlva már támogatások nélkül működjön.
Zaránd Péter érdeklődik, milyen stratégiával akarják a HÖK-öt jobban bevonni a
tárgyalásba.
Hirholcz Ákos elmondja, október körül készítik el a 3 éves tervet és minden
érintett személyt meg fog keresni ezzel kapcsolatosan.
2. Gólyatábori érzékenyítő koncepció, vendégünk Dr. Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán
Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget, a rektori vezetői értekezleten elfogadták a
gólyatábori koncepció előterjesztését.
Dr. Pozsár- Szentmiklósy Zoltán elmondja, minden észrevételt igyekezett
beépíteni az előterjesztett anyagba. A pontos menetrendet a főszervezőnek a kari
dékánnal kell egyeztetnie. A szervezőknek részt kell venniük egy 1 napos tréningen,
amit a PPK 3 trénere fog tartani. Az érzékenyítési koncepcióban a tanácsadási
szolgáltatás megerősítése a fő cél.
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Zaránd Péter elmondja, a KHTEÖ jelentős maradványából merült fel az a
kérdés, hogy az életvezetői tanácsadókat támogassák.
Dr. Pozsár- Szentmiklósy Zoltán reményei szerint működőképes menetrend
fog kialakulni a gólyatáborokkal kapcsolatosan, amikben még kisebb finomítások
lesznek. Javasolja, a gólyatábori egyeztetésekre az ELTE Kommunikációs igazgatóját
Dr. Jegyes- Tóth Krisztát is hívják meg.
3. Bejelentések
Zaránd Péter elmondja, az előző küldöttgyűlésen vita alakult ki a költségvetéssel
kapcsolatosan, így összehív egy újabb küldöttgyűlést június 12-re, hogy vitassák meg
újra ezt a témát.
Kiküldte az alakuló Küldöttgyűlés meghívóját, ami július 1-én 17:00 órakor lesz.
Rendezvényes közbeszerzés első szakasza lezárult, várhatóan holnaptól – hétfőig lehet
hiánypótolni.
Nyári kollégiumi jelentkezéshez szükséges igazolást a tisztségviselőknek Kiss
Edinától lehet kérni.
4. Ösztöndíjak nyilvánosságának kérdése
Zaránd Péter elmondja, az egyeztetés fő célja az aktív és passzív nyilvánosság
megvitatása. Minden elnök elmondja a saját álláspontját. Minden részönkormányzat
rendezi a saját tisztségviselő ösztöndíj kérdéseit, határozat ki kell rakni a honlapra,
amennyiben eltérés van a havi ösztöndíj kifizetésénél azt frissíteni kell.
19.51 Márkus Mariann, Hoksza Zsolt távozott. Jelen lévő mandátumok száma 8.
5.OHÜB – HKR módosítások
Sztilkovics Zorka kérdéseit, megjegyzéseit tette fel a HKR módosításaival
kapcsolatosan. A koncepció összefoglalója a 6-os fejezetnél 3-as pont b/2 tanulmányit
tudományosra javítani, a 94§-nál az EHÖK rosszul van megnevezve, 94§ 4/8-nál
kérnek 24%-ról egy felvilágosítást. 100§ 2,7,8 ugyanazt jelentik, szeretnék az
előterjesztéshez tartani magukat.
6.Egyebek
Kiss Edina elmondja, HÖOK-tól minden elnök kapott a levelet az EFOTT jegyekkel
kapcsolatosan.
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A vezetőképzőre a regisztrációt jövő héten kiküldi. Van lehetőség arra is, hogy csak
adott napokra jön le egy tisztségviselő.
Sárhegyi István tájékoztatja az elnökséget, hogy az ÁJK kari tanácsa elfogadta a
szakmai kompenzációs ösztöndíj javaslatát.
Vége: 21.04
Teendők,
határidőkkel
Határozatok

-

Delegálások
(Személyi

-

kérdések)
június 12: Küldöttgyűlés

Dátumok

július 1: Alakuló Küldöttgyűlés
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Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Andicsku Ivett

Elnök

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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