ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
EHÖK KÜLDÖTTGYŰLÉS

Jegyzőkönyv
EHÖK Küldöttgyűlés
2015. május 28. (csütörtök) 17:00,
1088 Budapest, Múzeum krt. 4. (ELTE BTK A épület 047-es terem)
Előzetesen kiküldött napirend:
1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója
2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója
3. Költségvetési tervezet
4. Személyi ügyek
a) Gazdasági alelnök megválasztása
b) Tanárképzési referens megválasztása
5. Alapszabálymódosítás
a) Javaslat: 1. számú melléklet: A Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája és tagönkormányzatainak Etikai Chartája
b) Javaslat: 2. számú melléklet: A Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája és tagönkormányzatainak Választási Kódexe
c)

Javaslat:

3.

számú

melléklet:

ELTE

Hallgatói

Önkormányzat-

Forrásallokációs modell
d)

Az

Eötvös

Loránd

Tudományegyetem

Hallgatói

Önkormányzat

Alapszabálya - módosítás
6. Ellenőrző Bizottságügyrendje
7. Egyebek
Kezdés: 17.09
Zaránd Péter köszönti a Küldöttgyűlési tagokat, majd ismerteti az előzetesen kiküldött
napirendi pontokat.
Meiszterics Bálintot javasolja a jegyzőkönyv vezetésére. A Küldöttgyűlés egyhangúan
támogatja.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontokat egyhangúan elfogadta a Küldöttgyűlés.
36 jelenlévő mandátummal határozatképes a Küldöttgyűlés.
1056 Budapest, Szerb utca 21-23
Tel.: +36 (20) 962 0650, Fax: 483-8000/8257
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu
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1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója
A beszámolók előzetesen kiküldésre kerültek.
Dömötör Tamás Albert azzal egészíti ki beszámolóját, hogy az ELTE Online
felületének megújulása folyamatban van.
Borbély Krisztián elmondta, hogy a Szenátus által létrehozott Neptunnal
foglalkozó bizottság a tárgynapot megelőző napon tartotta az első ülését ahol ismertették
a bizottság munkatervét. A cél egy jelentés összeállítása a Neptunról. A munkatervet ki
fogják tolni, mert az előzetesen meghatározott időpontra csak részeredményeket tudnak
majd bemutatni. A tárgynapot megelőző napon volt egy egyeztetésen az OMHV-val
kapcsolatban Dr. Tausz Katalinnál ahol egyeztettek a kérdőív módszertani kérdéseiről és
arról, hogy a visszacsatolást miként lehetne megvalósítani. A tanulmányi ösztöndíjjal
kapcsolatos előrehaladás folyamatban van, de a karokról csak részben kapott
visszajelzéseket.
Csukovics Balázs a beszámolójában is írta, hogy megvolt az ESN ELTE alakulő
ülése és beadták a bíróságra a szükséges dokumentumokat a bejegyzéshez, amit
hiánypótlásra visszaküldtek. A javasolt törvényi szabályozáshoz kapcsolódó részeket
integrálták az alapszabályba, valamint a tagegyenlőség elve miatt kikerült az, hogy
Hallgatói Önkormányzati tisztségviselő nem lehet tagja az elnökségnek. A tárgynapot
megelőző napon tartottak egy újabb ülést ahol ezeket a módosításokat végrehajtották és
beadták a papírokat újra a bíróság felé.
Tóth Róza elmondta, hogy elkészítette a Párhuzamos Képzés Kompenzáció utalási
listáját valamint segített a tudományos ösztöndíjak utalási listájának elkészítésében.
Kiküldte a PKK értesítéseket az pályázóknak.
Váry Dániel tájékoztatta a Küldöttgyűlést arról, hogy a tárgynapot megelőző
napon megtartotta az első Gazdasági Bizottsági ülését ahol igyekezett tájékoztatni
mindenkit, valamint megbeszélték a vezetőképző szekciójának témáit.
Zaránd Péter elmondta, hogy többször is egyeztetett az ösztöndíjakkal
kapcsolatos HKR módosítás ügyében Dr. Cseszregi Tamással. A tárgynapot megelőző
napon tartott elnökségin meghatározták a maximálisan kapható ösztöndíj mértékét, amit
továbbított. Egyeztetett a két új tudományos pályázat elnevezéséről valamint az
elnyerhető maximum összegéről. Ezek június 8-án kerülnek bevezetésre.
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Giró-Szász Áron az OMHV-val kapcsolatban kérdezett, hogy az oktatók részéről
miért nincsen nyitottság a kérdőívek eredményeinek nyilvánosságra hozatalával
kapcsolatban? Borbély Krisztián elmondta a kitöltöttség nem ad elegendő legitimációt
annak, hogy publikusak legyenek az eredmények. Ezt azzal indokolták, hogy nem mér elég
pontosan a kérdőív, hiszen olyan hallgatók is kitölthetik, akik nem látogatták
rendszeresen az órákat. Valamint nagyon magas a szórás, ami miatt szintén nem
megbízhatóak az eredmények. Fontos, hogy statisztikával foglalkozó szakemberek is
kerüljenek bevonásra a kidolgozás során. Előrelépés az, hogy a tanszékek megtárgyalják
az eredményeket.
Németh Patrik elmondta, hogy a leírtakkal ellentétben nem volt havi
rendszerességgel kiküldve az analitika és várja az új rendszert, ami biztosítja majd a
folyamatosan frissülő adatbázist. Váry Dániel ezt megerősítette, hogy minél hamarabb
szeretnék létrehozni a folyamatosan frissülő rendszert.
Szavazás a beszámolókról.
Zaránd Péter EHÖK elnök beszámolóját 34 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadta az EHÖK
Küldöttgyűlése.
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Dömötör Tamás Albert közkapcsolati alelnök beszámolóját 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta az EHÖK Küldöttgyűlése.
Borbély Krisztián tanulmányi alelnök beszámolóját 31 igen, 0 nem, 5 tartózkodással
elfogadta az EHÖK Küldöttgyűlése.
Csukovits Balázs külügyi alelnök beszámolóját 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az
EHÖK Küldöttgyűlése.
Tóth Róza szociális alelnök beszámolóját 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az
EHÖK Küldöttgyűlése.
Váry Dániel gazdasági alelnök beszámolóját 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta az
EHÖK Küldöttgyűlése.
2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója
Orbán András elmondta, hogy az előző küldöttgyűlés óta több ülést is tartottak.
Lefolytattak a részönkormányzatokkal együtt egy koherencia vizsgálatot, amiben a
részönkormányzatok és EHÖK alapszabályi rendszerét nézték át. Kialakítottak egy
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Ellenőrző Bizottsági ügyrendet ennek elfogadását kéri a későbbiekben. A KolHÖK
alapszabályának átnézése még folyamatban.
Rádl Attila kérte a koherencia vizsgálat összefoglalását. Orbán Attila elmondta,
hogy minden alapszabály esetében megnézték, hogy milyen esetleges eltérések
találhatóak bennük és ezeket megvitatták.
Orosz Gábor jelezte, hogy hamarosan elkészül a KolHÖK alapszabálya is.
3. Költségetési tervezet
Váry Dániel elmondta, hogy a napirend annyiban módosul, hogy a végleges
keretek kerülnek bemutatásra, mert a forrásallokációs modell szerinti számolás még nem
került véglegesítésre a hiányzó hallgatói adatok miatt. Így csak a forrásallokációs modell
elfogadását kéri.
Ismertette a Küldöttgyűléssel a forrásallokációs modell lényegét. Mindegyik kar
költségvetése más munkafüzeten található. Van olyan kar ahol már véglegesek az
összegek, mert onnan megérkeztek a szükséges adatok. Ezeket az adatokat a tanulmányi
osztályokról kapják majd meg és az elmúlt hat félév hallgatói létszámát fogják figyelembe
venni. A költségvetés összesen 106 millió forint, ami a hallgatói normatíva két
százalékából, valamint a 70 millió forintos kompenzációból áll össze. Ez már a szenátuson
is elfogadásra került. Kéri, hogy fogadják el így a költségvetést és a végleges számok
elfogadását delegálják le az elnökség hatáskörébe. Amint elkészül, a végleges táblázat
továbbítja a karok felé ellenőrzésre. Kéri ennek az elfogadását.
Giró-Szász Áron azzal kapcsolatban érdeklődik, hogy erre lehetőséget ad-e az
alapszabály? Mert véleménye szerint, ha alapszabályban van rögzítve, hogy a
költségvetést a Küldöttgyűlés fogadja el akkor ez nem delegálható le az Elnökség felé.
Orbán András ismerteti az alapszabály erre vonatkozó részét. Véleménye szerint nem
tartalmazza az alapszabály olyan rendelkezést, hogy delegálható ez a jogkör az
Elnökségnek. Vita alakult ki, hogy pontosan mi tartozik a költségvetés felosztásába. Elég
csak a felosztási mechanizmust elfogadni vagy a végleges számokat is tartalmaznia kell e
a küldöttgyűlés által elfogadottnak?
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A Küldöttgyűlés szavaz arról, hogy mi alapján kell felosztani a költségvetést illetve
arról, hogy a végső számokat újratárgyalja-e majd az elnökség. 36 igennel egyhangúan
támogatta a Küldöttgyűlés a költségvetést.
4. Személyi ügyek
Zaránd Péter elmondja, hogy az ELTE HÖK Alapszabály 11 paragrafus harmadik
bekezdése szerint pályázni szükséges minden megválasztandó tisztségviselőnek. Ha a
pályázat nem érkezik meg 48 órával a küldöttgyűlés előtt, akkor a Küldöttgyűlés szavaz
arról, hogy így megválaszthatóak-e a jelöltek. Összesen két hónapra töltenék be pályázat
nélkül a tisztségüket. A Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja azt, hogy így is szavazzanak
a két jelöltről.
a) Gazdasági alelnök megválasztása
Zaránd Péter Váry Dánielt javasolja a tisztség betöltésére, aki elfogadja a
jelölést és bemutatja röviden a terveit a Küldöttgyűlésnek.
b) Tanárképzési referens megválasztása
Zaránd Péter Nagy Anettet javasolja a tisztség betöltésére, aki elfogadja a
jelölést és bemutatja röviden a terveit a Küldöttgyűlésnek.
A két jelöltről egyben történik meg a szavazás. Miután a Küldöttgyűlési tagok
leadták a szavazataik Zaránd Péter szünetet rendel el a szavazatok összesítése miatt.
17.55 szünet kezdete
18.09 szünet vége
Továbbra is 36 mandátum van jelen.
Az Ellenőrző Bizottság ismerteti a szavazások eredményét.
Nagy Anettet 35 igen, 1 nemmel Tanárképzési referensé választotta a Küldöttgyűlés.
Váry Dánielt 36 igen, 0 nemmel Gazdasági alelnökké választotta a Küldöttgyűlés.
5. Alapszabálymódosítás
a) Javaslat: 1. számú melléklet: A Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája és tagönkormányzatainak Etikai Chartája
A dokumentum korábban már kiküldésre került és többször is támogatta már az
Elnökség. 1. számú mellékletnek javasolja Zaránd Péter a dokumentumot. 32 igen,
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0 nem, 4 tartózkodással az ELTE HÖK Alapszabály 1. számú melléklete lett a HÖOK
Etikai Chartája.
b) Javaslat: 2. számú melléklet: A Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája és tagönkormányzatainak Választási Kódexe
A dokumentum korábban már kiküldésre került és többször is támogatta már az
Elnökség. Balogh Dániel jelzi, hogy aggályosnak tartja, hogy az szerepel benne,
hogy a passzív hallgató nem választhat, de az nem, hogy nem is választható. Zaránd
Péter jelzi, hogy az Nftv. módosítás tisztázhatja ezt a kérdést. 30 igen, 0 nem, 6
tartózkodással az ELTE HÖK Alapszabály 2. számú melléklete lett a HÖOK Választási
Kódexe.
c) Javaslat: 3. számú melléklet: ELTE Hallgatói Önkormányzat

-

Forrásallokációs modell
Váry Dániel ismerteti a modellt és a benne végrehajtott módosításokat. Nem a
felvett, hanem a beiratkozott hallgatók alapján szeretnék meghatározni a
költségvetés egy részét. Cél, hogy a gólyarendezvényekre szánható összeg
megfelelően legyen felosztva a karok között, ami a teljes összeg tíz százalékát
jelenti. 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az ELTE HÖK Alapszabályának 3. számú
melléklete lett a Forrásallokációs modell.
d)

Az

Eötvös

Loránd

Tudományegyetem

Hallgatói

Önkormányzat

Alapszabálya - módosítás
Kiss Edina ismerteti a szükséges módosításokat, ami a most elfogadott
mellékletek miatti számozási eltérését jelenti. 32 igen, 0 nem, 4 tartózkodással a
Küldöttgyűlés elfogadta az ELTE HÖK Alapszabályának módosítását.
6. Ellenőrző Bizottságügyrendje
A dokumentumot az Ellenőrző Bizottsága állította össze és előzetesen kiküldésre
került. Orbán András szóban is ismertette az ügyrendet. 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
egyhangúlag elfogadták az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságának ügyrendjét.
7. Egyebek
Ritzl András megköszöni Váry Dánielnek az egy hónapos munkát és további sikert
kíván.
Vége: 18. 21
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Teendők,
határidőkkel

-Zaránd Péter EHÖK elnök beszámolóját 34 igen, 0 nem, 2
tartózkodással elfogadta az EHÖK Küldöttgyűlése.
-Dömötör Tamás Albert közkapcsolati alelnök beszámolóját
36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az EHÖK
Küldöttgyűlése.
-Borbély Krisztián tanulmányi alelnök beszámolóját 31 igen,
0 nem, 5 tartózkodással elfogadta az EHÖK Küldöttgyűlése.
-Csukovits Balázs külügyi alelnök beszámolóját 36 igen, 0 nem,
0 tartózkodással elfogadta az EHÖK Küldöttgyűlése.
-Tóth Róza szociális alelnök beszámolóját 36 igen, 0 nem, 0
tartózkodással elfogadta az EHÖK Küldöttgyűlése.
-Váry Dániel gazdasági alelnök beszámolóját 35 igen, 0 nem, 1

Határozatok

tartózkodással elfogadta az EHÖK Küldöttgyűlése.
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-36 igennel egyhangúan támogatta a Küldöttgyűlés a
költségvetést.
-32 igen, 0 nem, 4 tartózkodással az ELTE HÖK Alapszabály 1.
számú melléklete lett a HÖOK Etikai Chartája.
-30 igen, 0 nem, 6 tartózkodással az ELTE HÖK Alapszabály 2.
számú melléklete lett a HÖOK Választási Kódexe.
-36

igen, 0 nem, 0

tartózkodással

az ELTE

HÖK

Alapszabályának 3. számú melléklete lett a Forrásallokációs
modell.
-32 igen, 0 nem, 4 tartózkodással a Küldöttgyűlés elfogadta az
ELTE HÖK Alapszabályának módosítását.
-36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadták az
ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságának ügyrendjét.
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-Nagy Anettet 35 igen, 1 nemmel Tanárképzési referensé
Delegálások

választotta a Küldöttgyűlés.

(Személyi

-Váry Dánielt 36 igen, 0 nemmel Gazdasági alelnökké

kérdések)

választotta a Küldöttgyűlés.

Dátumok

-

Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Orbán András

Elnök

Elnök

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Ellenőrző Bizottság
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Meiszterics Bálint
Ügyviteli asszisztens, jegyzőkönyvvezető
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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