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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi 

2014. január 08. (17.30) 

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

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Vendégünk Mezey Barna Rektor - rektorválasztás 

2. Bejelentések 

3. Rektori Sport és Kulturális pályázat kiírása 

4. Intézkedési terv 

5. Edukáció és Összegyetemi Nyílt Nap 

6. Egyebek 

 

Kezdés: 17.30 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után köszönti meghívott vendégeinket Mezey 

Barna rektor urat és Pozsár-Szentmiklósy Zoltán hallgatói ügyekért felelős rektori 

főbiztos urat.  Javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics Bálintot.  

10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva az elnökség által. 

Ezután sorban bemutatkoztak a részönkormányzatok elnökei Mezey Barna 

rektornak. 

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

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Jelenlévő mandátumok szám 10.  

 

1. Vendégünk Mezey Barna Rektor - rektorválasztás 

Dr. Mezey Barna az elején röviden bemutatja programját ez elnökségnek, 

valamint kitér arra, hogy a jelenlegi ciklusának programjába foglaltak milyen egyéb okok 

miatt nem tudtak megvalósulni. Az egyik ilyen okként a felsőoktatásból való jelentős 

pénzkivonásokat említette meg, ami miatt az ELTE finanszírozása a felére csökkent, 

másik oknak pedig a mai napig rendezetlen új szabályozási előírásokat emelte ki. Fontos 
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sikerként emelte ki, hogy az ilyen nehéz környezetben is sikerült az egyetemnek talpon 

maradnia és megőriznie vezető pozícióját a magyar felsőoktatásban. A megváltozott 

merev szabályrendszer és a kiszámíthatatlan jogi környezet nagyon megnehezítette a 

mozgásteret, a különböző szabályokat igyekeztek a legszűkebben értelmezni. Az 

egyetemnek ebben a helyzetben is sikerült egy célrendszert kialakítania és kisebb 

lépésekben haladnia célja felé. Elmondta azt is, hogy a rektorválasztás menete is 

megváltozott. A jelenlegi törvények szerint a rektorválasztásnak több fordulója van és a 

végén a nyertes pályázót a kormány nevezi ki az egyetem rektorának. Egyelőre nem tud 

másik indulóról a posztra. A program megfogalmazásakor figyelembe fogja venni a 

megváltozott bizonytalan szabályozási környezetet is. A nemzetköziesítés terén jelentős 

előrelépések történtek az elmúlt években. Kiemelte a brazil program fontosságán, 

valamint beszámolt arról is, hogy sok a PPK-n már működő teljesen angol nyelvű képzés 

beindítása van tervbe véve. Beszélt a vietnámi és kínai kapcsolatokról, valamint az 

Erasmus Mundus és Plusz programok beindításáról is, amik már egy két karon 

működnek és ezt szeretnék kiterjeszteni a többi karra is. Az egyetemnek egyenletes 

kiszámítható tervszerű ellenőrizhető gazdálkodást kell kialakítani. A karokat ösztönözni 

kell a saját forrás bevonására. Szponzoráció szempontjából előre kell lépni. Új céges 

kapcsolatokat kell kialakítani akik, tudják támogatni az egyes tudományterületeket, 

mert az elmúlt időszakban a magyarországi gazdasági körülmények ezt nem tették 

lehetővé a hazai cégeknek. Csak az IK-n maradtak meg ilyen jellegű kapcsolatok. Azon 

dolgozik, hogy amerikai kapcsolatokat építsen ki, akik tudnák támogatni az egyetem 

egyes rendezvényeit, valamint a saját alumni program felfuttatásán, mivel ennek itthon 

nincsen nagy hagyománya. Az is egy jelentős eredmény, hogy az alumni szervezet az idei 

tanévben egy hallgató oktatásának költségeit át tudta vállalni, és azt reméli ez a szám a 

jövőben növekedni fog. A kutatások jelenleg nagyon rossz helyzetben vannak, nincsen 

elkülönített összeg erre a területre. A kivonások után jelentősen megnövekedett az MTA 

költségvetése így a kutatások inkább ott összpontosulnak, ami az egyetem 

kutatóegyetemi státuszának szempontjából negatív. A kitörési lehetőséget a 

pályázásokban látja, ám ezek csak egyes területeket támogatnak viszont a 

társadalomtudományi területekre kevés a pályázási lehetőség. Fontos ez egyetem 

szempontjából, hogy az oktatók kutatásokat végezzenek, mert ezzel képes az intézmény 
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fenntartani a presztízsét. Az elmúlt időszakban nagyon sok dolgozójától volt kénytelen 

megválni az egyetem minden szintjén. Ő inkább arra törekedett, hogy a fakultatív 

képzéseket húzzák meg. Semmiképpen se szeretné, hogy szakokat kelljen szüneteltetni 

vagy megszűntetni. Ezt a stratégiát több intézmény is követi, ő arra fog törekedni, hogy 

ez ne következzen be. A képzésekben egy nagy változás várható, a már korábban 

említett angol nyelvű szakok beindítása, amik jelentős bevétellel segítenék az egyetemet. 

A tanárképzésben nagyon nagy a rendezetlenség, ami addig fog tartani, amíg a régi 

típusú képzésben tanulók ki nem futnak. Infrastrukturális fejlesztésekre csak pályázatok 

útján lesz lehetőség, mivel más forrás nem áll az egyetem rendelkezésére. A 

rekonstrukciós munkálatok az elmúlt években fejeződtek be. Nagyon fontosnak tartja, 

hogy a Társadalomtudományi Karnak saját épületet tudjon biztosítani. A könyvtárak 

területén vannak még hiányosságok, aminek megoldását az új igazgatótól várja. Várható 

a digitális könyvtár irányába való elmozdulás, valamint a kari könyvtárak 

összekapcsolása is. A sport területén fontos, egy sportiroda létrehozása ahol koordinált 

központot lehet kialakítani ez egyetemi sportolási lehetőségeknek. A művészeti 

együttesek kérdése többé-kevésbé rendezetté vált. A HÖK-kel kapcsolatban az előző 

programjában azt fogalmazta meg, hogy az az álma, hogy egy erős hiteles átlátható 

érdekképviselettel álljon szembe. A hiteles az alapvetően és döntően a hallgatók 

irányából megfogalmazott hitel környékén érzi szükségesnek. A hallgatók azt érezzék, 

hogy nem egy buli szervezet a HÖK, hanem azt érezzék, hogy valódi érdekképviseletet 

végeznek. Itt említette meg az OMHV fontosságát, olyan szempontból, hogy ezeket a 

hallgatói véleményeket szeretnék becsatornázni az oktatót minősítésének és 

előmeteleének folyamatába. Tanárként csak a hallgatók tudják mérni az egyetem 

oktatóit. Azt várja el, hogy korrekt partnerei legyenek egymással. A HÖK képes vezetni, 

húzni a hallgatókat. Valódi képviseletet vár el a HÖK-től. Az ő partnere a HÖK, ezért is 

volt problémája az elmúlt időben megjelent más hallgatói szervezetekkel. A HÖK-nek 

széles skálán kell képviselnie a hallgatókat. Nincsen baj az egyéb szervezetekkel, ha azok 

tiszteletben tartják a tudományos munkát. Kiemelte a kölcsönös tisztelet fontosságát. A 

program ismertetése után Zaránd Péter átadta a szót a részönkormányzati elnököknek, 

hogy kérdezzenek rektor úrtól.   

Kérdések: 
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Nanosz Eleni arra kérdezett rá, hogy milyen egyéb fontos módjai vannak a 

minőség biztosításának. Rektor úr válaszában elmondta, hogy fontosnak tartja a kiváló 

oktatók és hallgatók megszerzését és az egyetemen tartását. Szeretne egy saját lendület 

csomagot kialakítani, amivel az egyetemre vonzza a kiváló oktatókat. A hallgatói 

minőség növelését abban látja, hogy nagyobb anyagi támogatást tudnak biztosítani a 

TDK konferenciáknak, szakkollégiumoknak és az Erasmus kiterjesztésének azokra a 

karokra ahol ez kevésbé működik. Ez már az előző programjának is része volt és sok 

fejlődést elért, de még tovább kell fejleszteni a külföldi tanulás lehetőségeit. Úgy 

gondolja, hogy azok a karok ahol megfelelően működnek a kapcsolatok és sok 

kapcsolattal rendelkeznek, azoknak segíteniük kell azokat a tudományterületeket ahol 

kevesebb az ilyen lehetőség saját partnereiken keresztül. A PhD.-sokra vonatkoztatva, 

szisztematikus kutatásba való bevonást szeretne minden képzésen. Szeretne pedagógiai, 

didaktikai, retorikai elemeket beépíteni az egyes PhD. képzésekbe, hiszen ők az 

egyetemi oktatatók utánpótlásbázisa is. Ebben látja a minőség biztosítását. Kiemelte 

még az infrastrukturális elemek fejlesztését, digitális fejlesztéseket, adatbázisok 

megvásárlását és megtartását, melyet a különböző szabályozások és anyagi okok miatt 

pályázati keretből tud elképzelni. A hallgatók igényei megváltoztak a tanulással 

kapcsolatban így mind a tanagyagok mind az előadások struktúráját is érdemes 

újragondolni.  

Verderber Éva kérdésében kitér arra, hogyha hallgatói oldalról biztosítva van a 

megfelelő kitöltési arány, akkor vezetői szempontból is biztosítani kéne a kötelező 

nyilvánosságra hozatalát az eredménynek. Mindenképpen bele kell építeni az oktatói 

előmenetelbe és ennek megoldásáról akár közösen is gondolkozhatnának. Fontos lenne 

a szakonkénti specifikus kérdések beépítése a kérdőívbe, valamint a külföldi 

hallgatóknak lefordítani a HKR-rel együtt. Erre mekkora esélyt lát Rektor úr. Valamint 

fontos lenne a PhD. képzésekbe a pedagógiai modul beépítése, és, hogy erre van e már 

kidolgozott stratégia. Rektor úr elmondta, hogy a PhD.-sek kérdésével kapcsolatban 

már elkezdett tárgyalni a karokkal. Az ÁJK doktori tanácsával már megegyezett és 

kidolgozásra és beépítésre is kerül a modul. A BTK-nál erős ellenállásba ütközött. 

Karonként kell erről döntést hozni, és ezt már az következő tanévben szeretné is 

bevezetni mindenhol ahol lehetséges. Az idegen nyelvű HKR már elkészült, de még 
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nincsen bevezetve a Neptunban. Az OMHV-ről több helyről is kap folyamatosan 

visszajelzéseket, de a vélemények megoszlanak. Sokan úgy gondolják, hogy csak azok 

töltik ki, akik negatív értékelést kaptak a vizsgáikon. Ezeket a visszajelzéseket kéne 

átlagolni és bizonyos időközönként megnézni, hogy ezeknek az oktatóknak a megítélése 

miként változott. Sokak szerint nem reprezentatív a kérdőív és nem is motiváltak a 

hallgatók a kitöltésében. Biztosította ez elnökséget arról, hogy ötven százalékos 

kitöltöttség felett nyilvánosak lesznek az eredmények. 

Farag Alexandra arról kérdezett, hogy tervben van e a rektori vezetés 

átalakítása, valamint, hogy lát e Rektor úr lehetőséget arra, hogy bizonyos időközönként 

egyeztető fórumot lehessen tartani a HÖK és az egyetem vezetőinek közös részvételével.  

Rektor úr lát lehetőséget ilyen fórumok megtartására akkor, ha ez rendesen meg van 

szervezve és van az ülésnek meghatározott témája, ami igényli az ilyesfajta 

megbeszélést. Azt is elmondta, hogy nem látja értelmét, hogy azzal kezdje valaki 

tisztségét, hogy szervezeti átalakításokat hajt végre, tiszteli az elődök által létrehozott 

rendszert, és nem kívánja azt átalakítani, ahogy az előző ciklusában se tette. A 

rektorhelyetteseket tekintve kiemelt fontosságúnak tartja az oktatási és nemzetközi 

rektorhelyettes szerepét, és azt is fontosnak tartja, hogy az önálló tudományos 

rektorhelyettesi pozíció valamilyen formában visszatérjen. 

Kiss Ádám arról kérdezte Rektor urat, hogy hogyan látja az egyetemi 

szolgáltatásokat az egyetemi brand jelenét és jövőjét, és ebben hogyan tud megjelenni az 

ESZ Kft. A válaszban Rektor úr elmondta, hogy egy modern egyetem nem működhet 

szolgáltatások nélkül és ezt kiemelt kérdésként kezeli a programjában is. Beszámolt az 

ESZ Kft. végelszámolásával kapcsolatos helyzetről, valamint arról, hogy a tárgynapon 

felállított egy ad hoc bizottságot, melynek Zaránd Péter is a tagja, amiben optimális 

megoldást keresnek a szolgáltatások megoldására.  

Csonka Balázs a kollégiumokkal kapcsoltban arról érdeklődött, hogy hogyan áll a 

szolgáltatások külső céghez való kiszervezésének kérdése. Kérte Rektor urat, hogy az 

egyes szolgáltatások maradjanak ingyenes, ne emelkedjenek a kollégiumi díjak, és hogy 

az egyes eddig is a KolHÖK-nél lévő jogok maradjanak meg. Rektor úr az utóbbi 

kéréssel kapcsolatban biztosította, hogy ezek nem kerülnek módosításra, akkor sem ha a 

kiszervezés mellett dönt az egyetem. A kiszervezéssel kapcsolatban pedig azt mondta el, 
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hogy a GMF számításai alapján a kiszervezéssel sok minden olcsóbbá válhat, de felkérte 

Seifert főigazgató urat is, hogy végezzen számításokat ezzel kapcsolatban. A kérdés még 

nem eldöntött.  

Zaránd Péter arról kérdezett, hogy az idei költségvetésnél a HÖK költségvetése 

bekerült a nyolcas táblába, és hogy Rektor úr kívánja ezt a későbbiekben módosítani. 

Rektor úr azt mondta, hogy az elkövetkező években is így szeretné ezt látni, mivel a cél 

a stabil működés biztosítása. A keretek minden évben újra lesz osztva, de nem látja 

értelmét, hogy a HÖK kikerüljön a nyolcas táblából. 

Sujtó Attila arról tájékoztatta Rektor urat, hogy a gyakorló iskolák nem mindig 

működnek együtt a felvételihez kapcsolódó szóróanyagok kihelyezésével kapcsolatban 

és kéri, hogyha van rá lehetőség, akkor erősítse meg a kapcsolatot a gyakorló iskolákkal. 

Ez a hír megdöbbentette Rektor urat, aki biztosította arról Sujtó Attilát, hogy ezt is 

beleveszi a programjába, annak ellenére, hogy egy fél éve volt egyeztetése a gyakorló 

iskolákkal, ezzel kapcsolatban, de ezek szerint a probléma továbbra is fennáll. Valamint 

Sujtó Attila azt is kérte Rektor úrtól, hogy segítse az ESN ELTE egyesületi formában való 

megalakulását. Rektor úr biztosította támogatásáról, de elmondta, hogy az egyetem 

nem hozhat létre egyesületet így ez a megalakulása után nem lesz az ELTE tulajdona, így 

egy együttműködési szerződést kell majd kötni, amihez lehet mintául használni a 

Főtitkár által létrehozott megállapodásokat, amit az alapítványokkal köt az egyetem.   

Galántai Tamás a TÓK-os gyakorló iskolájával kapcsolatos jövőképről 

érdeklődött. Rektor úr elmondta, hogy a középiskola megszűnése után jól haladnak egy 

kiváló nyolc osztályos általános iskola létrehozásához és a bővítésekre is már el van 

különítve az összeg.  

Verderber Éva arra kéri Rektor urat, hogy értékelje a Tanárképző Központ 

körülményeit és működését. Ő rektori munkájának egyik legnagyobb teljesítményének 

tartja, hogy konszenzusos megegyezéssel sikerült létrehozni még akkor is, ha erre 

törvényi szabályozás kellett.  

Béni Kornél arról érdeklődött, hogy van e már terv arról, hogy melyik képzések 

szűnhetnek meg vagy szünetelhetnek azok alapján, amit a felvezetőben elmondott. 

Rektor úr elmondta, hogy ő nem tervez ilyet, és ha ez be is következik, akkor a 

kinevezett kancellár lesz az, aki döntést hoz ilyen helyzetben. Figyelembe kell venni az 
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egyes szakok fenntartási költségeit és el kell gondolkozni az újrastrukturáláson, 

összeolvasztáson egyes szakok tekintetében. Ő maximum szünetetetést tud elképzelni, 

de megszüntetést semmiképpen sem.  

Zaránd Péter elmondta, hogy a HÖK-nek két kérése van a sporttal kapcsolatban. 

Egyrészt az, hogy legyen egy átfogó koncepció, amiben összefogják az egyetem 

sportegyesületeit és a sportélet szervezésére szükség lesz egy emberre, aki ezzel 

foglalkozik. Valamint a jövőbeli infrastrukturális lehetőségekre kérdezett rá. Rektor úr 

egyetértett azzal, hogy kell egy ember, aki összefogja ezt, és elmondta, hogy ez a pályázat 

korábban szervezési kérdésen bukott el, de végső soron ő oda tudja fogadni a rektori 

titkárságra az ezzel foglalkozó személyt. Karácsony András rektorhelyettes urat bízta 

meg a konstrukció kidolgozásával és az anyag már vitára kész állapotban van. Saját 

forrásból nincs lehetőség fejlesztésre, de több partnerszervezettel is kapcsolatban áll, 

akik segítenek megoldani a helyproblémákat kölcsönös együttműködés fejében. Beszélt 

arról, hogy lehetőséget kapott az ELTE a jövőben elkészülő tüskecsarnok százalékos 

arányban való használatára. Több sportegyesülettel, sportszergyártó cégekkel és a 

Fővárossal és annak kerületeivel is tárgyal sportlétesítmények használatáról. 

Bubla Áron arról érdeklődött, hogy mekkora lehetőséget lát arra, hogy az oktatói 

kiválóság díjhoz hasonló hallgatói díj létrehozására. Megemlítette az ÁJK-n idén beindult 

Lippa ösztöndíjat ezzel kapcsolatban, amit azért is alapítottak, hogy vonzóbbá tegyék a 

kart a megnövekedett önköltséges helyek ellenére is a középiskolások számára. Rektor 

úr lát erre lehetőséget, de ezt karokra specifikusan kéne lebontani, mivel mindenhol 

más az önköltségesek aránya. Ebben a karoknak kell megtalálni a saját utukat, hiszen ők 

érik el közvetlenül a szakmát, akik részt tudnak venni az ösztöndíjak megalapításában.  

Végül Sújtó Attila kérte Rektor urat arra, hogy erősítse meg az elnökség számára 

azt, hogy félévente részt vesz egy elnökségi ülésen valamint meghatározott témáról 

biztosítottá válik a közös egyeztetés az egyetem vezetésével és az elnökséggel együtt. 

Rektor úr megerősítette ezt a kérést.  

Zaránd Péter megköszönte Rektor úr részvételét az elnökségiről, ezután a 

vendégek távoztak. Az elnökség pozitívan értékelte a sok vállalást és remélik, hogy ez 

mind meg fog valósulni, ha újraválasztják a Mezey Barnát rektornak.  
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2. Bejelentések 

Molnár Dániel beszámolt az OMHV kampány állásáról. A tárgyhetet követő héten 

hétfőig minden karra eljut egyszer a kitelepült kampány. Köszöni a segítséget az 

engedélyekkel kapcsolatban. Sujtó Attila kérdésre válaszolva elmondta, hogy bár 

fotózkodni nem feltétlenül állnak meg a hallgatók, de sokan érdeklődnek a standoknál az 

OMHV-val kapcsolatban. Zaránd Péter beszámolt a jelenlegi kitöltési arányokról az 

egyes karokon, és elmondta, hogy a kampány második fele, vagyis a héten készült 

fényképek netre való felkerülése, a hétvégén kezdődik és ezután fog multiplikálódni a 

tartalom a megosztásokkal. A karok százalékos aránya kitöltött kérdőívekre vonatkozik, 

és nem az egyes hallgatók összes kérdőívére. Molnár Dániel arról is beszámolt, hogy a 

tárgynapot megelőző nap estéjén elindult az EHÖK honlapjának béta verziója.  

Zaránd Péter elmondta, hogy a héten újabb KEHI vizsgálat volt, amiben 

pontosításokat kiegészítéseket kértek az előző vizsgálathoz. Minden utalás mellé Neptun 

kódot kértek, amit Tóth Rózával együtt csináltak meg és küldtek be. Várható majd egy 

harmadik hullám is, ami a karokra fog érkezni.  

 

3. Rektori Sport és Kulturális pályázat kiírása 

Zaránd Péter elmondta, hogy a kiírással kapcsolatban Főtitkár urat kell keresni. 

A szünetben kiküldte az előzetes anyagot, de nem érkezett rá visszajelzés. Sujtó Attila 

jelezte, hogy a pályázat neve a kiírásban többféleképpen szerepel, javasolja ennek 

javítását. Kiss Ádám javaslatára kihúzásra kerül a szerencsejátékra való pályázás. A 

végleges anyagot Zaránd Péter a tárgynapot követő napon küldi ki. Az elnökség 

levélszavazásban fog dönteni a kiírás szövegéről.  

 

4. Intézkedési terv 

Zaránd Péter kéri az elnökség tagjait, hogy vasárnapig mindenki jelezze, hogy 

hol tartanak a teljesítéssel.  

 

5. Educatió és Összegyetemi Nyílt Nap 

Kiss Edina beszámolt az EDUCATIO kiállítással kapcsolatos teendőkről. A 

kiállítás 16-18-a között kerül megrendezésre a Pap László Sportarénában. Az ELTE az 
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F105-ös standot kapta meg, és a kialakítása hasonló lesz az elmúlt évekhez. A résztvevő 

emberek nevét és adatait péntekig lehet leadni. A standot 15-én, szerdán 11-től délután 

4-ig lehet berendezni. A központilag kiszállítani kívánt dolgokat kedd délig tudják a 

karok bevinni a Karrierközpont irodájába. Csütörtökön a kiállítás nyitása előtt már 

nincsen lehetőség pakolásra, csak a stand végleges berendezésére. Beszámolt a február 

elsején először megrendezésre kerülő ELTEfeszt szervezéséről is, aminek a 

Lágymányosi kampusz fog helyet adni. 150 embert kell biztosítania a karoknak a 

rendezvény lebonyolítására.  

 

6. Egyebek 

Nanosz Eleni érdeklődött az EHÖK 2014-es költségvetés tervezetéről. Zaránd 

Péter elmondta, hogy elvileg már ki lett küldve, de újra el fogja küldeni az elnököknek. A 

rendezvényes közbeszerzés véglegesítve van, már csak ki kell írni, és várhatóan már 

februárban lehet rendezvényeket szervezni az egyetemen.  

Verderber Éva érdeklődött arról, hogy ha elkészül a szerződés az EHÖK tervezi e 

a rendezvényes pozíció betöltését. Zaránd Péter elmondta, hogy tervben van, de 

személy még nincsen kijelölve a tisztségre.  

Vége: 18.30 

 

Teendők, 

határidőkkel 

Vasárnapig elküldeni az intézkedési tervvel kapcsolatos 

helyzetjelentéseket. 

14-én délig kell eljuttatni az EDUCATIOS anyagokat a 

Karrierközpont irodájába. 

EDUCATIO kiállítás berendezése: 15-e 11-től 16 óráig. 

Határozatok  - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok EDUCATIO Kiállítás: 16-18-ig 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 
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_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

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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