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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi ülés 

2013. november 13. (18.00) 

Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 

 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Bejelentések 

2. Alapszabály-módosítás 

3. Választási rendszerek 

4. EDUCATIO 

5. EVÉ beszámoló 

6. Közbeszerzés 

7. Gólyabálok 

8. Vizsgálat 

9. közérdekű adatigénylés 

10. Egyebek 

 

Kezdés: 18.11 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre 

Meiszterics Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen módosítási javaslattal élt Zaránd Péter a 

napirendre vonatkozóan.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Jelenlévő mandátumok szám 10.  

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter gratulál az újonnan megválasztott kari HÖK elnököknek, Farag 

Alexandrának a BGGYK-ról és Galántai Tamásnak a TÓK-ról.  
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2. Alapszabály-módosítás 

Zaránd Péter elmondta, hogy az alapszabály módosítása már egy évvel 

ezelőtt is esedékes volt. Akkor Ferdinandy Bence javasolta, hogy ne csak az EHÖK 

elnökéről szavazzon a küldöttgyűlés, hanem az alelnökök személyéről is. Javasolja, 

hogy egy teljesen új teljesen új alapszabály megírását. A kari elnökök támogatni 

tudják ezt az elképzelést. Ezt egy 10 fős bizottság által végzett munkának tudja 

elképzelni, ahova mindenki delegál egy embert, aki megfelelően kompetens a 

témában. A bizottság elnökét és a bizottság ütemtervét a bizottság határozná, meg és 

kéthetente ülésezhetnének, és havonta számolnának be az elnökségnek a 

munkájukról. Az elnökség ezt támogatni tudja. Verderber Éva javaslatára a 

választási rendszerek napirendi pontot is ezzel együtt kéne tárgyalni. Az elnökség 

támogatja ezt a javaslatot. Zaránd Péter ismerteti az elnökséggel az általa vizsgált 

elektronikus szavazó rendszert, amit szeretne bevezetni a HÖK-ös választásokon. Ezt 

a legkisebb érdekképviseleti szinteken képzeli el, vagyis a küldöttgyűlési 

választásoknál valamint a KolHÖK esetében a diákbizottsági választásoknál. Az 

elnökség tudja támogatni az elektronikus szavazás bevezetését. Ezen felül Zaránd 

Péter szeretné, ha ezeket a választásokat egy időben bonyolítanák le minden karon. 

Az októberi időszakod tudja erre javasolni. Ezzel két kar nem tud egyetérteni. Az IK 

és BTK ragaszkodik ahhoz, hogy ők tavasszal tartják a választásaikat. Hosszas 

egyeztetés után megegyeztek abban, hogy két választási időszak lenne, egy 

októberben, amikor az ÁJK, a BGGYK, a BTK Ma., a KolHÖK, a PPK, a TáTK, a TÓK és a 

TTK bonyolítanák le a választásaikat, valamint egy tavasszal amikor pedig a BTK BA. 

és az IK választásai folynának. Ezzel már egyet tudott érteni az elnökség. Az 

alapszabály módosítással kapcsolatos határozathoz Kiss Ádám kiegészítést tesz, 

hogy a bizottság nem hozhat olyan döntést az alapszabállyal kapcsolatban, ami 

befolyással van a részönkormányzatokra, azok beleegyezése nélkül. Az elnökség ezt 

egyhangúan támogatja.  

Határozat: A következő elnökségiig minden kar delegál egy tagot az alapszabállyal 

foglalkozó bizottságba. A bizottság választja az elnököt, elfogadja az ütemtervét. a 

bizottság nem hozhat olyan döntést az alapszabállyal kapcsolatban, ami befolyással 

van a részönkormányzatokra, azok beleegyezése nélkül. 
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Egyhangúlag támogatva az elnökség által. 

 

3. Választási rendszerek 

Összevonva tárgyalták az előző napirendi ponttal. 

4. EDUCATIO 

Kiss Edina beszámolt arról, hogy az idei EDUCATIO kiállítás január 16-19-ig 

kerül megrendezésre, ami azt jelenti, hogy az eddigiektől eltérően négy napos lesz a 

rendezvény, illetve plusz egy nap lesz a kipakolásra. A csütörtöki napon lesznek a 

mesteres tájékoztatók, a többi napon pedig az alapképzésesek. A tárgynapon tartott 

EDUCATIO bizottsági ülésen kérdezték tőle, hogy az ELTE HÖK tud e biztosítani 

humán erőforrást erre a rendezvényre, valamint az utána héten megrendezésre 

kerülő egyetemi nyíltnapra. Ő azzal érvelt, hogy a vizsgaidőszakban nem szerencsés 

ilyen időintervallumra lefoglalni a hallgatókat. Kéri, hogy az elnökség vitassa meg a 

dolgot és hozzon róla egy határozatot, amit a bizottság elé vihet. Az elnökség tagjai 

egyetértettek abban, hogy a kari nyíltnapokat és az EDUCATIO kiállítást kell 

támogatni, mert az ELTE megjelenése egy ilyen eseményen elengedhetetlen, 

valamint nem tudnak elég hunerőforrást biztosítani az összes rendezvényre.  

Határozat: Az ELTE EHÖK elnöksége csak egy, az egyetemet promotáló rendezvényt 

tud támogatni a kari nyíltnapokon kívül, és ez az EDUCATIO kiállítás. Ezt is csak akkor, 

ha megfelelő anyagi ráfordítást biztosít az egyetem. 

Egyhangúlag támogatva az elnökség által. 

 

5. EVÉ beszámoló 

Zaránd Péter beszámolt a legutóbbi értekezleten történtekről. Egyrészt 

megbeszélték az azt követő szenátusi ülésre bekerülő anyagokat. Elmondta, hogy a 

rektor egy rektori határozatot akar kiadni az egyetem belső kontroll rendszerével 

kapcsolatban. Ezt a határozatot Izsáki Zsolt fogja kidolgozni. Ez azt jelentené, hogy 

minden szervezeti egység vezetője aláír egy nyilatkozatot, hogy felelősséget vállal az 

alatta lévő rendszerért. Ez egy 2011-es rendelethez kapcsolódik, és nem értették, 

hogy mért csak most került elő a probléma. Azt még nem tudni, hogy a 

részönkormányzatok elnökeinek is alá kell e írniuk a papírt, de ha igen akkor is csak 
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a tisztségviselőikért kell majd felelősséget vállalniuk.  Dezső dékán úr javaslatára azt 

a kritériumrendszert kell kidolgozni elsősorban, hogy milyen kötelezettségeket kell 

vállalnia a vezetőknek ezáltal. Huszty Katalin beszámolt arról, hogy a tartalékalapból 

fennmaradó összeget Erzsébet utalványban fogják kiosztani az egyetem dolgozói 

között. Csonka Balázs kérte, hogy az EVÉ jegyzőkönyveit küldje ki Zaránd Péter 

amint megkapta azokat.  

 

6. Közbeszerzés 

Dukán András Ferenc beszámol arról, hogy az utazással kapcsolatos 

közbeszerzés csúszik, mert még aláírás alatt van az NFÜ-nél, emiatt több utazás is 

elmarad. Erről már tájékoztatta a kari gazdaságisokat. Elmondta, hogy a 

rendezvényes közbeszerzéssel is dolgoznak még. Az eddigi javaslatokat elfogadták, 

de a legutóbbi ülésen kiderült, hogy az egésznek az alap struktúrája, amit még Kalina 

Gergelyék írtak nem felel meg a követelményeken ezért újra kell írni. Aki szeretné 

ezt megtekinteni az titoktartási nyilatkozat aláírása ellenében megteheti. Az 

irodaszerek már majdnem mindenhova megérkeztek. A kiadványokkal kapcsolatos 

problémákat Schopp Fruzsina egyeztette a karokkal. Verderber Éva kérte, hogy 

ezeket az információkat a főszerkesztőknek is küldjék el, mert így nagyon lassú az 

információ átfutása.  

 

7. Gólyabálok 

Dukán András Ferenc ismerteti a gólyabálokkal kapcsolatban kiosztott 

táblázat tartalmát. Zaránd Péter elmondta, hogy erre azért volt szükség, mert sehol 

sem szerepelhet sem az ELTE neve sem pedig az, hogy a kari HÖK-ök gólyabálokat 

szerveznek. Garbai Ádám beszámolt arról, hogy a gólyabáljukkal kapcsolatban 

Huszty Katalin felkereste őt és jelezte, hogy a meghívón az szerepel, hogy a BTK HÖK 

szervezi a gólyabált. A megkeresésre reagálni fog. Zaránd Péter kérte, hogy 

mindenki tartsa be a szabályokat.  

 

 

8. Vizsgálat 
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Zaránd Péter beszámolt arról, hogy három héttel ezelőtt Oktatási igazgató úr 

felkérte egy vizsgálat lefolytatására. Az IK szociális alelnöke Szikszai Gergely Dániel 

szabálytalanul írt ki és bírált el saját maga számára alaptámogatást a félévben. A 

vizsgálathoz Tóth Róza segítségét kérte, mivel neki van megfelelő hozzáférése 

ezekhez az adatokhoz a Neptun rendszerében. A vizsgálat eredményét elküldte. A 

válaszlevélben megírták, hogy erről értesíteni fogják az IK elnökét és Szikszai 

Gergely Dániel Neptun jogosultságát visszavonják. Kezdeményezték egy 

munkabizottság felállítását is. Ennek feladata egy bírálati kézikönyv létrehozása lesz, 

valamint innentől minden szociális ösztöndíjat bíráló hallgatónak részt kell vennie 

egy kötelező képzésen. Azt kérték, hogy az oktatói tagok mellé delegáljon az EHÖK 

három hallgatót a bizottságba. Zaránd Péter Tóth Rózát és Kiss Edinát delegálja, és 

kéri az elnökséget, hogy a szociális alelnökök közül válasszanak kompetens személyt 

erre. A BGGYK és a PPK diákjóléti bizottság elnöke dolgozik a legrégebb óta ebben a 

munkakörben, így ők lesznek megkérdezve a delegálással kapcsolatban.   

 

9. Közérdekű adatigénylés 

Zaránd Péter beszámolt az éppen aktuális három közérdekű adatigénylés 

állásáról. Az ami a BTK-hoz tartozik azon már dolgozik a részönkormányzat, két 

héten belül lehet majd elküldeni. A 2008-2013 közti szerződésekre vonatkozó 

adatigénylésen Schopp Fruzsina és Meiszterics Bálint dolgoznak és egy héten belül 

elkészülnek vele. A kiadványokhoz kapcsolódó bekéréshez még várják az anyagokat, 

három kar már megküldte őket (PPK, TáTK, TÓK). 

 

10. Egyebek 

Különböző meghívások az egyes kari eseményekre. Elköszönés Garbai Ádámtól. 

Közös HÖK-ös karácsonyi rendezvény. 

 

Vége: 21.11 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 
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Határozatok 

- A következő elnökségiig minden kar delegál egy tagot az 

alapszabállyal foglalkozó bizottságba. A bizottság 

választja az elnököt, elfogadja az ütemtervét. a bizottság 

nem hozhat olyan döntést az alapszabállyal 

kapcsolatban, ami befolyással van a 

részönkormányzatokra, azok beleegyezése nélkül. 

Egyhangúlag támogatva az elnökség által. 

- Az ELTE EHÖK elnöksége csak egy, az egyetemet 

promotáló rendezvényt tud támogatni a kari nyíltnapokon 

kívül, és ez az EDUCATIO kiállítás. Ezt is csak akkor, ha 

megfelelő anyagi ráfordítást biztosít az egyetem. 

Egyhangúlag támogatva az elnökség által. 

 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - EDUCATIO kiállítás: 2014.01.16-19-ig. 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Hermán Dániel 

Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság 

 ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 

_________________________________________ 

Meiszterics Bálint 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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