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Kezdés: 17.13
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 9. Sztilkovics Zorka helyett Zágonyi Beáta, Márkus
Mariann helyett Boronyák Ilona Zsófia vesz részt az ülésen.
1. Vendégünk Dr. Karner Orsolya az ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája
Tanszék adjunktusa
Dr. Karner Orsolya röviden bemutatja a felsőoktatási életvezetési tanácsadás
jellegét és célját. Bemutatójában kitér arra miért fontos az ELTE számára az
életvezetési tanácsadás. A pszichológiai intézeten belül vannak az életvezetési
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tanácsadók. Céljuk, az egész egyetem számára szolgáltatást nyújtani, és a karok közti
koordináció végrehajtása. A tanácsadáson a hallgatók ingyenesen vehetnek részt, angol
és magyar nyelven. Fontos a szupervíziós biztosítás, egyéni és csoportos tréningek is
vannak. Tervük között szerepel, hogy az egyetem minden karán legyen elérhető a
pszichológiai tanácsadás. Mentálhigiénés tanácsadás az TTK-n, PPK-n, TáTK-n, IK-n és
az ÁJK-n működik.
Zaránd Péter érdeklődik, ha egyetemi szinten lenne ez a szolgáltatás miben
változna a későbbieknek.
Dr. Karner Orsolya elmondja, most is jöhetnek az összes karról hallgatók a PPK
életvezetési tanácsadóihoz, viszont ha egyetemi szinten ki tudnák ezt terjeszteni, akkor
több hallgatót tudnának fogadni, és hirdetni is tudnák a szolgáltatást.
Zaránd Péter érdeklődik, egy hallgatónak mennyi ideig kell a várólistán várnia,
míg bejut a tanácsadásra.
Dr. Karner Orsolya elmondja, bejelentkezéstől kb. 2-6 héten belül kerül sorra a
hallgató, ez attól is függ, hogy az űrlapot mikor tölti ki a hallgató. Kortárssegítő azonnal
tud foglalkozni a hallgatóval. Jelenleg 8-10 munkatársuk van, optimális fő minden
karon legalább 1 tanácsadó lenne magyar és angol nyelven is heti 20-25 órában.
Kiss Edina érdeklődik, szervezetek számára mennyire lehet a szupervíziót igénybe
venni.
Dr. Karner Orsolya válaszol, egyre több együttműködés van egyetemen belül is,
így a szolgáltatást más szervezeti egység is igénybe veheti. Jelenleg csak hallgatókat
fogadnak, de távoli terve, hogy ezt a szolgáltatást az oktatók is igénybe vehessék.
Dr. Pozsár- Szentmiklósy Zoltán véleménye szerint, ezt a tanácsadást erősíteni,
támogatni kell. Hétfőn az egyetemvezetői értekezleten tárgyalják, elfogadás után a
június 29-ei szenátus fogja tárgyalni az anyagot.
Az ELTE EHÖK elnöksége határoz arról, hogy 2014. évi KHTEÖ maradvány terhére
20 millió Ft-ot átcsoportosít az ELTE PPK életvezetési tanácsadó szolgálat javára. 2016.
és utána lévő támogatás mértékét felülvizsgálja majd az ELTE EHÖK elnöksége 2016.
május első elnökségi ülésén. A határozatot 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadásra
került az elnökség által.
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2. Bejelentések
Zaránd Péter elmondja, a sajtóból mindenki értesülhetett a jogászképzés és az
államtudományi képzés kérdéséről. Jelenleg a HÖOK tárgyalja az álláspontját, az államés jogtudományi kari dékánok már kialakították az álláspontjukat Az ELTE véleményét
vasárnapig fogják megküldeni.
Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget, a KKK kidolgozása ma kezdődött meg
nyitókonferencia keretein belül.
Kollégiumi igazolásokat a héten kiállítják, utána mindenki átveheti az irodában
Hallgatói Önkormányzat ellenjegyzői Dr. Scheuer Gyula, Danisné Ravasz Judit, Rozgonyi
Miklós, Emmert Margit. Rozgonyi Miklóssal egyeztetett Zaránd Péter, az ellenjegyzés két
napot vesz majd igénybe.
Ingatlankezelési jogok módosulni fognak, az új dékánok már nem kapják meg ezt a
jogot.
Kiss Edina érdeklődik az elnökségi tagoktól a vezetőképzőn a Szenzitivitás a
hallgatói önkormányzat életében című szekcióra kb. hány részvevővel fognak részt
venni.
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Az OHÜB tárgyalta az akadálymentesítés kérdését, a KÖB összetételét és az KÖB- EHÖK
kérdését.
3. HKR módosítások
Zaránd Péter elmondja, az ÁJK-nak van módosító javaslata, miszerint egy új
ösztöndíjat szeretnének létrehozni, tanulmányi és tudományos teljesítmény alapján
költségtérítéses hallgatóknak. Ezt az ÁJK kari tanácsa határozatban elfogadta, de az
Oktatási igazgatóság visszaküldte. Az egyetlen megoldás a saját bevétel terhére
alapított ösztöndíj.
Hoksza Zsolt érdeklődik, hogy a HKR-ben megállapított tudományos ösztöndíjra
legalább 5 millió Ft-os keretet ki kell e költeni.
Zaránd Péter elmondja, idén indult el két új ösztöndíj, az egyik konferencia
utazásos, a másik pedig a tudományos eredmények alapján adható ösztöndíj, melyekre
5 millió a keret. Az EHÖK maga dönt ennek az arányáról.
4. EHÖK alapszabály
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Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget, a végleges alapszabályt el kell fogadnia a
szenátusnak június 29-én. A koherencia vizsgálat alapján egymással szembe kerülő
tartalmi hibákat minden részönkormányzatnak ki kell javítania az alapszabályukban.
Az elnökök lejezték, a rövid idő és a vizsgaidőszak miatt nem tudnak összehívni
küldöttgyűlést. A BTK tart csak küldöttgyűlést a határidőig. A többi karnál az
alapszabályuk lábjegyzetében kell feltüntetni, hogy egyes pontok érvényét vesztették.
5. KolHÖK alapszabály
Orosz Gábor röviden elmondja az alapszabályuk főbb pontjait. A nagytétényi úti
kollégiumban a BME-sek és az Óbudai egyetemeseknek megszűnt a mandátumok
küldöttgyűlésben

és

a

diákbizottságban.

KCSSK-ban

megszűntek

a

kari

diákbizottságok, helyettük választási körzetek lesznek. Átmeneti rendelkezésbe
bekerült, hogy az új alapszabály elfogadásával nem vesztik el tisztségüket a már
megválasztott tisztségviselők.
Az ELTE EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatja a KolHÖK új alapszabályát.
6. Elsőéves és várólistás kollégiumi felvételi ügyrend
Orosz Gábor közli az elnökséggel, az első és a várólistás kollégiumi felvételi
ügyrendben megegyeznek a módosítási részek. A határon túli hallgatók, akik nem
Magyarországon élnek plusz 1 ponttal részesülnek. A „távolság” kategóriához egy új
pontrendszer lett kialakítva. Az igazolások definíciója pontosítva lett. Kollégiumi
felvételnél nem fogadnak el nyilatkozatot ezért bevezették, hogy az önkormányzati
igazolással, kereseti igazolással, közüzemi számlával vagy albérleti díj befizetési
bizonylatával lehet igazolni a külön élést. 70% feletti egészségkárosodásban szenvedő
emberek alanyi jogon részesülnek kollégiumi férőhelyben.
Az ELTE EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatja az elsőéves kollégiumi felvételi
ügyrendet.
Az ELTE EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatja a várólistás kollégiumi felvételi
ügyrendet.
7. Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása
Zaránd Péter elmondja, a küldöttgyűlés fő témája a 2014-es beszámoló és a 2015ös költségvetés lesz. Elnökségi után mindenkinek kiküldi az összesített táblázatot. A
rendelkezésre álló összeg 106.652.000 Ft, hallgatói normatívából 36.652.000 Ft,
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kiegészítésből 70.000.000 Ft, tartalék keret 1.500.000 Ft. 2. lépés EHÖK és KolHÖK
keret: KolHÖK 6.309.120 Ft, EHÖK 25.236.480 Ft. 3. lépésben a részönkormányzatok
keretei szerepelnek, mely összesen 73.606.400 Ft, ÁJK 9.108.822 Ft, BGGYK 4.815.677
Ft, BTK 17.587.945 Ft, IK 7.424.486 Ft, PPK 7.460.781 Ft, TÓK 6.628.880 Ft, TÁTK
7.345.025 Ft, TTK 13.234.784 Ft.
8.Egyebek
Senkinek nincs egyebek.
Vége: 18.38

Teendők,
határidőkkel

Az ELTE EHÖK elnöksége határoz arról, hogy 2014. évi
KHTEÖ maradvány terhére 20 millió Ft-ot átcsoportosít az
ELTE PPK életvezetési tanácsadó szolgálat javára. 2016. és

Határozatok

utána lévő támogatás mértékét felülvizsgálja majd az ELTE
EHÖK elnöksége 2016. május első elnökségi ülésén. A
határozatot 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadásra
került az elnökség által.

Delegálások
(Személyi -

-

kérdések)
Dátumok

június 12: Küldöttgyűlés
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Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Haralyi Márton

Elnök

Ellenőrző Bizottság tagja

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Andicsku Ivett
Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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