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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi ülés 

2013. december 04. (17.00) 

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

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Bejelentések 

2.  Személyi kérdések 

 a, HÖOK Választmány tagok delegálása 

 b, Szenátusi tag delegálása 

3. Szenátusi anyagok tárgyalása 

4. Költségvetés 2013-2014 

5. Küldöttgyűlés napirendje  

6. Egyebek 

 

Kezdés: 17.09 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Eghangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen senki nem élt módosító javaslattal. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Jelenlévő mandátumok szám 10. Verderber Évát Zsigmond Vanda helyettesíti.  

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter közvetítette a Karrierközpont kérését az elnökség felé, miszerint a 

tárgynapot követő napon megtartásra kerülő Alumni esten minél több embert 

szeretnének látni, és ebben kérik a HÖK-ök segítségét is, hogy aki tud, az vegyen részt az 

eseményen. Az egyetem döntést hozott az összegyetemi nyíltnappal kapcsolatban, amit 

február 1-én fognak megtartania nyolc és fél milliós költségvetésből. A vizsgaidőszak 

lezárulta után kerül megrendezésre, így a HÖK is beszáll a szervezésbe humánerőforrás 
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biztosításával. Farag Alexandra arról érdeklődött, hogy lehet e már tudni azt, hogy 

milyen standdal jelenik meg az ELTE az EDUCATIO kiállításon. Kiss Edina elmondta, hogy 

folyamatosan egyeztet ezzel kapcsolatban Varga Emesével, a Karrierközpont 

munkatársával. A tárgyhét péntekén lesz ülés ezzel kapcsolatban, a stand méretéről még 

nincsen végleges döntés. Ha bárkinek kérdése van, nyugodtan keresse Őt. Zaránd Péter 

elmondta, hogy mindenképpen készíteni fognak egy ELTE imagevideót amiben kérik majd 

a kari kommunikációsok segítségét is. A tervezett kabinethétvége az utaztatásos 

szerződés csúszása miatt elmarad, így csak kabinet napot tartanak önköltségen. 

Folyamatosan zajlik az ELTEvízió műsorvezető válogatása. Tóth Róza beszámolt arról, 

hogy megvolt az elő ülése az Oktatási Igazgató úr által felállított munkabizottságnak. 

Elkészítettek egy bírálati rendet, amit továbbított neki, ezután ezzel fognak dolgozni. 

Letisztázódott a Neptun jogosultságok kérdése. Juttatásképesség ellenőrzőhöz kapnak 

hozzáférést a kari szociális elnökök, és a kérvényszerkesztőhöz pedig az EHÖK szociális 

alelnökének lesz jogosultsága. Az összes többi jogosultságot elvették. Tóth Rita 

beszámolt arról, hogy részt vett az ELTE Pályaválasztási és Innovációs Központjának 

természettudományos hétvégéjén Horváth Lászlóval ahol egyik este foglalkozást tartottak 

a résztvevőknek. Hamarosan kiírásra kerül az Innovációs díj. Idén 700.000 Forintot 

osztanak szét az első három helyezett közt. Mészáros Ádám beszámolt arról, hogy 

elkészített egy OMHV anyagot a rektorválasztási ülésre. Ehhez kidolgoznak egy kampányt 

a kommunikációs bizottsággal. A mesterképzéses kapacitásszámok nem változnak az 

elmúlt évhez képest. Bubla Áron megköszönte a segítségét a karoknak a 

mikuláscsomagok gyűjtésével kapcsolatban, és mindenkit hívott az átadó ünnepségre, 

ami a tárgynapot követő napon lesz a Cseppkő Gyermekotthonban öt órakor.  

 

2. Személyi kérdések 

a, HÖOK Választmány tagok delegálása 

Zaránd Péter Garbai Ádámot jelöli a HÖOK választmányába rendes tagjának. 

Garbai Ádám a Jelölést elfogadta. Sujtó Attila Zaránd Péter jelöli a HÖOK választmányába 

póttagnak. A jelölést Zaránd Péter elfogadta. Zaránd Péter javasolja a szavazatszedő és 

számláló bizottságba Kiss Edinát, Schopp Fruzsinát és Hermán Dánielt. Egyhangúlag 

támogatva az elnökség által.  
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Szavazás eredménye 

Garbai Ádám 10 igen, 0 nemmel a HÖOK választmánynak rendes tagjává választották.  

Zaránd Péter 9 igen, 1 nemmel a HÖOK választmányának póttagjává választották.  

 

b, Szenátusi tag delegálása 

Zaránd Péter elmondja, hogy Sztikler Zsófia szenátusi tagsága az év végén lejár így 

új tagot kell választani a helyére. Zsigmond Vanda Zágonyi Beátát a PPK új tanárképzési 

referensét jelöli a posztra. A delegálásról a szavazást az EHÖK küldöttgyűlése fogja 

megtenni.  

Az elnökség egyhangúlag támogatja a jelölést.  

 

3. Szenátusi anyagok tárgyalása 

Zaránd Péter elmondta, hogy már a második OHÜB ülés volt úgy megtartva, hogy 

a delegált hallgatók nem vettek részt teljes létszámmal az ülésen. Kéri, hogy ezen 

változtassanak és vegyenek részt az üléseken. Ezután megbeszélésre kerültek az eddig 

kiküldött szenátusi anyagok. Szó lesz az Egyetemi Habilitációs Bizottság szabályzatának 

módosításáról. A bizottság jelenleg tíz tagból áll, de a törvény kimondja, hogy a tagok 

egyharmadának kell lennie a külsős tagoknak, így a létszámot megemelik tizenegyre és 

így négy külsős tag lesz a bizottságban. Dr. Budai Lászlót javasolták erre a feladatra. Szó 

lesz a Tudományos Tanács tagjának megválasztásáról, mivel a TáTK-n lemondás történt, 

így ők új tagot delegálnak. A napirendi pontok közt lesz Dr. Hack Péter egyetemi docens 

tanszékvezetői kinevezése. Az ÁJK kari tanácsa egyhangúlag támogatta.  Szó lesz 

tiszteletbeli doktori címek adományozásáról. A hatodik napirendi pontban lesz szó a 

rektorválasztás belső üteméről. Egy korábbi szenátuson elfogadásra került az Egyetem 

minisztérium felé történő javaslatát. A törvényben az áll, hogy 3-5 évre lehet kiírni a 

pályázatot, így kérték a minisztériumot, hogy így kerüljön kiírásra. A minisztériumnak 

nem áll módjában így írni a pályázatot. Három évre kerül kiírásra. Az anyag benyújtási 

határideje 2014. január. 20. Ezután a rektorválasztást előkészítő bizottság átnézi az 

anyagot. A kari tanácsok február 18 és március 7 között tárgyalják az anyagot. A bizottság 

március 12-ig egy összefoglalót készít, amit március 14-ig kiküldenek a szenátusnak. A 

rektorválasztás március 24-én lesz. Zaránd Péter szeretné, hogy az elnökség is vitassa 
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meg február 7 és 14 között az anyagot, hogy utána mindenki egységes álláspontot 

képviseljen a kari tanácsokon. A következő napirendi pontban a kollektív szerződések 

módosításáról lesz szó, hogy a dolgozóknak ki tudják osztani az Erzsébet-utalványokat. 

Szó lesz a Tanárképző központ SzMSz-ének elfogadásáról, amit a Tanárképző központ 

egyeztető testülete egyhangúlag támogatott. Lesz SzMSz módosítás a nyugdíjasnak 

minősülő közalkalmazottakkal kapcsolatban.  Szavazásra kerül az EDÖK alapszabálya. 

Szavazás az ISSZK SzMSz-ról. Ezzel kapcsolatban volt OHÜB döntés és a jelenlegi igazgató 

újabb három évre megszavazták.  Zaránd Péter kérte az elnököket, hogy a szenátus előtt 

tartandó egyeztetésre lehetőségeikhez mérten menjenek el.  

 

4. Költségvetés 2013-2014 

Bubla Áron elmondta, hogy a tárgyhét végén tud majd pontos maradványokat 

mondani, amivel be tudnak szállni a visszafizetésbe. Zaránd Péter elmondta, hogy a 

megbeszéltekkel ellentétben nem tudott találkozni Főigazgató asszonnyal, így ez a 

tárgyhetet követő hétfőn kerül bepótlásra. Azt az álláspontot fogja képviselni, hogy az 

HÖK kész visszafizetni a kölcsönt, de cserébe az Egyetem költségvetésének nyolcas 

táblájában szeretné látni a HÖK költségvetését is. Utána lesz EVÉ ahol szintén a 

visszafizetésről kell majd beszámolnia. Dukán András Ferenccel utána számoltak és 120 

millió forint kell az ideális működéshez a 2014-es évre. Ebből 36-40 millió az az összeg, 

amit minden évben megkap a HÖK az egyetemtől. A maradék 80 millió forintnak kell 

megjelennie a 8-as táblában, ami ha a kölcsön visszafizetését is figyelembe vesszük csak 

35 millió forintot fog jelenti az egyetemnek. Kéri, hogy a héten mindenki egyeztessen a 

dékánjával, hogy támogassák ezt az elképzelést. Kéri, hogy mindenki gondolkozzon el a B 

terven is és nézze meg, hogy marad e pénze, amit vissza lehet forgatni a jövő évi 

költségvetésbe. Dukán András Ferenc három költési igényre kéri az elnökség 

beleegyezését. Egyik az EHÖK iroda mindennapi működéséhez szükséges eszközök 

beszerzése, az IK HÖK-nek egy pecsét vásárlása és a Külügyi börzének teremfoglalási díjai. 

Ezek összesen nem haladják meg a negyvenezer forintot. Egyhangúlag támogatva az 

elnökség által.  

18.10 Bubla Áron távozott. A jelenlévő mandátumok száma 9.  
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5. Küldöttgyűlés napirendje 

Zaránd Péter elmondja a napirendi pontokat és, hogy azokban miről lesz szó. Első 

napirendi pontban a beszámolók elfogadása lesz. A második napirendi pontban az EB 

tájékoztatója. A harmadik napirendi pontnál a 2013-as költségvetés beszámolója lesz. Azt 

majd márciusban kell elküldeni a GMF-nek. Főigazgató asszon kérésére a költségvetést 

két részre bontották. Az egyik része a még Kalina Gergely által vezetett HÖK 

költségvetése, a másik fele pedig Zaránd Péter mandátumba lépése óta történt költésekről 

szól. Kalina Gergely beszámolója az általa írt részletes beszámoló lesz, amit az átadásnál 

írt. A következő napirendi pontban Alapszabály módosításról lesz szó. Egy egyszerű 

székhelymódosításra van szükség az EHÖK esetében. Lesznek személyi kérdések is ahol 

szavazni fognak a szenátusi tagról és a TÓK delegál az EHÖK EB-be embert Tamási Luca 

személyében. Sujtó Attila elmondta, hogy lefoglalta hat órától a BTK Kari tanácstermét. 

Kiss Edina kéri, hogy mindenki érkezzen meg negyed és fél hét között, hogy fel tudják 

venni a mandátumokat és időben elkezdődhessen a Küldöttgyűlés. Vagyonnyilatkozat 

mindenki adjon le, akinek szükséges valamint az új tagok jogviszonyigazolást is.  

 

6. Egyebek 

Máté Anna mindenkit szertettel vár december 9-én a záró küldöttgyűlésükre és 

elbúcsúzik az elnökségtől. Kovács Mátra kérte, hogy mindenki hozza be a munkaidejében 

az elmaradt vagyonnyilatkozatokat. Zaránd Péter elmondta, hogy felhívták őt BME-től, 

hogy szeretnének szervezni egy egyetemek közti hallgatói rendezvényt és szeretnék, ha 

az ELTE is csatlakozna. Ez nekünk semmilyen anyagi ráfordítással nem jár. Ha kap ezzel 

kapcsolatban anyagot, akkor elküldi az elnököknek. Felhívták a Budapest Airporttól, hogy 

a tavaly rendezett jótékonysági futáson három egyetem vett részt, köztük az ELTE is és 

ezt a három egyetemet milliós nagyságrendben sporteszközökkel jutalmazzák. Ezt a 

sportösztöndíjasokra lehetne fordítani.  

Kiss Edina elmondta, hogy az ELTE HÖK karácsonyozás várhatóan december 18-

án lesz elnökségi után.  

Béni Kornél mindenki szeretettel vár a tárgynapot követő TéTéKá-Bárczi Mikulás 

buliba.  

Vége: 18.30 
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Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok -  

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

Garbai Ádám 10 igen, 0 nemmel a HÖOK választmánynak 

rendes tagjává választották.  

Zaránd Péter 9 igen, 1 nemmel a HÖOK választmányának 

póttagjává választották.  

Zágonyi Beáta jelölését a szenátusi tagjának egyhangúlag 

támogatta az elnökség.  

Dátumok 
Összegyetemi nyíltnap 2014. február 1.  

ELTE HÖK karácsony 2013. december 18. 

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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