EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

Jegyzőkönyv
Elnökségi ülés
2015. szeptember 30. (szerda) 17:00 óra,
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Bejelentések
3. Gólyabálok tervezése
4. Szenátusi anyagok tárgyalása
5. Rektori kulturális pályázatok kiírása
6. Egyebek
Kezdés: 17.06
Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku Ivettet.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előre kiküldésre került. Kiss Edina javasolja, a 3. és 4. napirendi pontot cseréljék
fel.
Módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta az elnökség. A napirendi pontok egyhangúlag
elfogadva az elnökség által.
Jelenlévő mandátumok száma 9.
1.Elnöki beszámoló
Kiss Edina elmondja, EHSZÖB ülésen vett részt ahol az alaptámogatásról és a
szociális támogatásról határoztak. Hétfőn egyetemvezetői értekezleten vett részt,
stratégiai adatbázis létrehozását terjesztették elő. Emellett az egyetem foglalkoztatási
követelmény rendszerének a módosítását tárgyalták.
Giró-Szász Áron érdeklődik az OMHV nyilvánosságáról lehet e tudni pontos
információkat Rektor úrtól.

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
Tel.: +36 (30) 521 3143, Fax: 483-8000/8256
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu

1

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG
Kiss Edina elmondja, minőségügyi irodától kapott e-mailt miszerint aznap lesz egy
ülés ahová az OMHV-s munkacsoportba embert kell delegálnia, saját maga ment el az
ülésre. OMHV összetételéről, nyilvánosságáról beszéltek, de hosszú távú tervet
szeretnének. Felveszi a kapcsolatot a Minőségügyi Irodával, hogy a Hallgatói
Önkormányzat mit is szeretne pontosan.
17:18 megérkezett Márkus Mariann. Jelen lévő mandátumok száma 10.
Giró-Szász Áron az ÁJK HÖK elnöke indítványozza, hogy minden elnökségi tag
mondja el, hogy ő és a kari küldöttgyűlése egy közleménnyel tudja-e támogatni az OMHV
nyilvánosságát.
Takács Bence a TáTK HÖK elnöke támogatja és feltehetőleg a küldöttgyűlés is az
OMHV nyilvánosságát.
Zák András az IK HÖK elnöke támogatja és előreláthatólag a küldöttgyűlés is, hogy
az OMHV eredménye publikus legyen.
Traumberger Zsófia a TÓK HÖK elnöke nem támogatja, mivel a karon mintaórarend
szerint veszik fel a tantárgyakat a hallgatók.
Murai László a BTK HÖK elnöke és feltehetőleg a küldöttgyűlése is támogatja.
Orosz Gábor a KolHÖK elnöke és a küldöttgyűlése is támogatja az OMHV
eredményének publikálását.
Márkus Mariann a BGGYK HÖK elnöke és küldöttgyűlése is támogatni tudja.
Javasolja, a kérdőív kérdéseit dolgozzák át, mivel nem elég specifikusak.
Hoksza Zsolt a TTK HÖK elnöke és a küldöttgyűlése is támogatja az OMHV
nyilvánosságát.
Giró-Szász Áron az ÁJK HÖK elnöke is támogatja és feltehetőleg a küldöttgyűlés is.
Sztilkovics Zorka a PPK HÖK elnöke is a nyilvánosság oldalán áll.
Kiss Edina elmondja, jelezte, hogy a Hallgatói Önkormányzat és a hallgatók is teljes
mértékben a nyilvánosság oldalán állnak.
Murai László érdeklődik a MAB-os jelentésnek mikor lesz következménye.
Kiss Edina a napokban elkéri a rektor helyettes asszonytól a jelentést.
Giró-Szász Áron elmondja a TÓK HÖK elnökének a véleményét nem érti. Ha egy
oktatóról negatív vélemény születik, az is legyen nyilvános mivel minőségbiztosítási célja
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van. Oktatás fejlesztés céljából itt tudunk előrelépést tenni, véleménye szerint
mindenképpen cselekedni kell.
Kiss Edina kiküldte az NFTV módosítás javaslatokat, ezeket mindenki nézze át és
véleményezze.
Az Educatiot idén a HÖOK szervezi január 21-ére a SYMA vagy a Hungexpo csarnokba.
Kiküldte a HÖOK közgyűlés programját és táblázatát, ezt október 9-ig töltse ki mindenki.
ELTEfesztre a segítők nevét ma estig küldjék el Andicsku Ivettnek. Jövő héten költözik az
iroda, ha minden rendben lesz, akkor a következő ülés az új elnökségi teremben lesz
megtartva. Jövő héten alapszabály módosítást kidolgozását kezdik el, mindenki nézze át
és írja össze a javaslatait.
Zák András érdeklődik az új átsorolási formáról.
Kiss Edina erről annyit tud, amit beszámolóban kiküldött, pénteken lesz egy ülés ahol
ezt tárgyalják.
2. Bejelentések
Kiss Edina kéri az elnökség tagjait, hogy a brand kérdőívet terjesszék a
kommunikációs tisztségviselőkkel, és minél többen töltsék ki.
Sztilkovics Zorka érdeklődik, az Erasmuson kívüli vagy belüli pályázatokkal van-e
gond.
Kiss Edina válaszol, miszerint az Erasmuson belüli pályázatokkal nincs semmi
probléma.
Giró-Szász Áron tájékoztatja az elnökséget, hogy az ÁJK-n egy olyan felület fog
megjelenni, ahol a hallgatók számára nyilvánossá teszik az egyetemi és kari döntéseket.
3. Gólyabálok tervezése
Az elnökségi tagjai beszámolnak a gólyabáli tervekről és igényekről. Kiss Edina
tájékoztatja az elnökséget a felé érkezett igényekről.
18:09 Orbán András az Ellenőrző Bizottság elnöke távozik.
Kiss

Edina

elmondja,

hogy

folyamatosan

egyeztet

Dr.

Rikker

Emília

igazgatásvezetővel és Dr. Matisz Gabriella Közbeszerzési Osztályvezetővel.
18:20 Takács Bence és Sztilkovics Zorka távozik. Jelen lévő mandátumok száma 8.
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Minden elnökségi tag elmondja ki a kapcsolattartó a gólyabálokat illetően.
4. Szenátusi anyagok tárgyalása
Kiss Edina elmondja a napirendi pontokat.
Javaslat a Szenátus 2015/2016. tanév I. félév ülés- és munkatervére Előterjesztő: Dr.
Mezey Barna rektor
2) Személyi ügyek
a) Tudományos ügyek rektorhelyettesi pályázat
b) Egyedi döntés az FKR 12. § alkalmazása alóli felmentésre
c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
d) Egyetemi kitüntetéssel kapcsolatos szenátusi határozat visszavonása
Előterjesztő: Dr. Mezey Barna rektor
3) Tájékoztató a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológiai Professzúra Alapítvány
székhelyhasználata engedélyezéséről Előterjesztő: Dr. Mezey Barna rektor
4) HKR általános rész módosítása Előterjesztő: Dr. Mezey Barna rektor
5) Szakindítás Előterjesztő: Dr. Orosz Éva rektorhelyettes
6) Egyebek. Hétfőn 14:00 órakor lesz a szenátusi ülés.
5. Rektori kulturális pályázat kiírása
Kiss Edina elmondja, a nyomdai közbeszerzés bekerül a pályázati kiírásba. Lehet majd
pályázni videó, rádió és weblap készítésre. A pályázat kiírásáról az elnökség
levélszavazással döntene. November 1-től március 1-ig lenne költési időszak, az
előterjesztés kiküldi, ahová módosító javaslatokat lehet majd írni. Neptunon keresztül
lehet majd pályázni.
Orosz Gábor javasolja, a pályázati szempontokat a bírálás előtt beszéljék át.
6.Egyebek
Kiss Edina megkéri Nemes Balázst, hogy állítson össze egy beszámolót, amiben
részletezi a szakdolgozati kreditérték változásait.
Vége: 19:16
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Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Kiss Edina

Orbán András

Elnök

Ellenőrző Bizottság elnöke

ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Andicsku Ivett
Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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