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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi 

2014. február 19. (17.00) 

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

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Bejelentések 

2. HÖOK Közgyűlés  

3. EDÖK-ös kérdések (dokumentum mellékelve) 

4. Szenátusi anyagok  

5. Rektori pályázat 

6. BTK Alapszabály módosítás 

7. Egyebek 

 

Kezdés: 17.07 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen Zaránd Péter élt módosító javaslattal. 

Hetedik napirendi pontnak javasolta felvenni a költéseket.  

Egyhangúlag elfogadva a módosító javaslat az elnökség által.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által a módosított napirend.  

Jelenlévő mandátumok szám 8. 

 

1. Bejelentések 

Dukán András Ferenc beszámolt arról, hogy a sport és kulturális ösztöndíj összegét az 

elmúlt félévek tapasztalatai alapján osztották fel. 37 millió forint a sport és kulturális 

pályázatokra, 2 millió forint utazásokra és 1 millió forint pedig nyomdaköltségre. Az 

összegek a beérkezett pályázatok alapján módosíthatóak. A rendezvényes közbeszerzés 

kiírásra került a tárgynapon, március végére várható a nyertes céggel az aláírás. Tóth 
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Róza beszámolt arról, hogy volt egyeztetésen a TR irodánál a Neptun kérvénykezelő 

felületének módosításairól, amik várhatóan tavaszra fognak elkészülni és utána még 

nyáron lehet további módosításokat eszközölni. Zaránd Péterrel kidolgozták az 

elektronikus szavazáshoz szükséges módosításokat. Az ülésen részt vesz az ELTE Online 

újságírója Pap Gergely 

17.13 Megérkezett Farag Alexandra, a jelenlévő mandátumok száma 9.  

Gerencsér Csaba jelezte, hogy az ÁJK-s hallgatóknak az ostatlan képési rend miatt nem 

a leg optimálisabb az átlagok figyelembevétele az ERASMUS pályázatoknál. Soproni 

Tamás egyeztet ezzel kapcsolatban mind az ÁJK mind az IK külüggyel foglalkozó 

személyeivel. Elindult az ERASMUS + program, kéri, hogy ennek miden promóciós 

anyagát osszák meg a kari önkormányzatok is.  

 

2. HÖOK Közgyűlés  

Kiss Edina szervezi a tárgyhét szombatján megrendezésre kerülő HÖOK közgyűlést ami 

az Aula Magnaban kerül megrendezésre. A választmányi ülés délelőtt 11-től lesz, utána a 

HÖOK elnöksége látogatást tesz rektor úrnál. A mandátumokat dél és egy között lehet 

majd felvenni és a közgyűlés egy órakor kezdődik. A mandátumokat az IK, a PPK és a 

TÓK kivételével minden HÖK elnök maga viszi. Jogviszony-igazoló papírok kikérésre 

kerültek a Questúrából amit Kiss Edinától lehet majd átvenni. Az elnökség több témát is 

említett amit a válaszmányi ülésen fel lehetne tenni a HÖOK-nak az elmúlt időszakkal 

kapcsolatban. Garbai Ádám jelezte, hogy a főváros részéről érkezett egy kérés a 

budapesti régió felé, hogy a tavaszi fesztiválon szeretnének rendezni egy sok egyetemet 

érintő bulit és ennek a kommunikációjában kértek segítséget. Az elnökség megegyezett 

arról, hogyha az elnök és az alelnök beszámolója nem érkezik meg a tárgyhét péntekéig, 

akkor a-mailben egyeztetnek a további menetrendről, hogy az ELTE milyen álláspontot 

fog képviselni. Zaránd Péter aktív szerepvállalást javasolt a választmányi ülésre.  

 

3. EDÖK-ös kérdések (dokumentum mellékelve) 

Zaránd Péter előzetesen kiküldte Ferdinandy Bence módosításokkal kapcsolatos 

dokumentumát, mindenki olvashatta. Az említett módosításokkal kapcsolatban voltak 

egyeztetni a tárgyhéten főtitkár úrnál is. Ferdinandy Bence elmondta, hogy sok olyan 
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bizottság van az egyetemen ahol nem megoldott a doktoranduszok képviselete (EHÖK 

JB, HJB, OHÜB, stb.). 

17.36 Megérkezett Kiss Ádám, a jelenlévő mandátumok száma 10. 

 Több lehetséges módosítási metódus is fel lett vázolva az elnökség számára az említett 

bizottságok összetételének megváltoztatásáról. Olyan intézeti tanácsokba ahol van 

doktoranduszképzés mindenképpen kéne delegálni doktorandusz hallgatókat is. Sujtó 

Attila felvetette problémaként, hogy a doktoranduszok az egyes bizottságokban 

oktatókként vagy hallgatókként vennének-e részt kettős szerepük miatt. Az elnökség 

tagjai beszámoltak arról, hogy náluk melyik bizottságokban van biztosítva a 

doktoranduszok képviselte, részvétele. Több elnök egyetértett Sujtó Attila által felvetett 

problémával, illetve a költségvetési tanácsban nem látják értelmét a doktorandusz 

önkormányzat részvételének, mivel nincsen szükségük dologi keretre. Ferdinandy 

Bence elmondta, hogy projekt alapon szeretnének pénzt, ha azt igényeli a szervezet 

működése, így tanácskozási joggal mindenképpen indokolt a részvétel a költségvetési 

tanácsban.  

 

4. Szenátusi anyagok  

Zaránd Péter az előzetesen kiküldött anyagok közül egy dokumentumot emelt ki ami a 

11-ik pontban található és az ELTE saját tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

beszámolóját és ezen belül is az ESZ Kft. beszámolóját tartalmazza. Véekménye szerint a 

beszámoló sok olyan részletre nem tér ki vagy nem fejti ki elég részletesen, ami fontos 

volt a Kft. csődbemenésével kapcsolatban így nem javasolja annak megszavazását. A 

KEHI vizsgálatok során közvetetten vizsgálat alá került az ESZ Kft. Zaránd Péter a 

megbeszélt problémákat egyesével fogja felvetni a szenátus előtt. A többi napirendi pont 

nem került részletesen megbeszélésre.  

 

5. Rektori pályázat 

Zaránd Péter megkérdezte az elnökség tagjait, hogy melyik kar kari tanácsán járt már 

rektor úr. Mivel az többség a tárgyhetet követő hétre mondta rektor úr látogatását így a 

napirendi pontot elnapolták. Zaránd Péter javasolta, hogy március 5-i elnökségi ülésre 

hívják meg rektor urat, két kar kivételével (TÓK, TTK) a többiek támogatták az ötletet. 
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Kiss Ádám aggályosnak tartja azt is, hogy a rektor egy személyben döntött a Kft. 

megszűntetéséről és nem vitte azt a szenátus elé. Az elnökség többi tagja is egyetértett 

az említett problémákkal.  

 

6. BTK Alapszabály módosítás 

Sujtó Attila beszámolt arról, hogy a múlthéten elfogadott alapszabályt továbbküldte 

főtitkár úrnak, aki jogi aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az osztatlan 

tanárszakos hallgatók képviselete duplikált érdekképviseletnek számít mivel mindkét 

szakjukon, karukon választók és választhatóak. Ezt egy előzetes regisztrációval tudnák 

megoldani szerinte, de ez nagyon bonyolult illetve a jelöltek kiírása előtt nem látja 

értelmét annak, hogy dönteni kéne a arról, hogy melyik körzetben legyenek választók a 

kétszakos hallgatók Megvizsgálta a korábbi szenátus által elfogadott hasonló 

módosításokat és ott is elfogadásra kerültek a szakpárral rendelkezők két 

választókörben való szavazási joguk. A BTK küldöttgyűlése elfogadta a módosító 

javaslatokat, és kéri az elnökség támogatását is. Kiss Ádám támogatását fejezte ki a 

módosítással kapcsolatban, és jelezte, hogy nem kíván beleszólni a kari autonómiába. 

Kovács Fanni jelezte, hogy neki nem szimpatikus az ügyintézés menete, hogy azelőtt 

hozta be az elnökség elé a módosítást, mielőtt azt főtitkár úr véleményezte volna és 

elfogadta volna a BTK küldöttgyűlése. Sztilkovics Zorka jelezte, hogy a PPK szerint 

erről a módosításról egységesen kellene döntenie a tanárképzésben érintett karoknak. 

Szavazás: 5 igen, 2 nem, 3 tartózkodással az elnökség nem támogatja a BTK HÖK 

alapszabály módosítási javaslatát. Ezután újra átbeszélésre kerültek a különböző érvek, 

majd a szavazást megismételték. Eredmény: 5 igen, 2 nem, 3 tartózkodással az elnökség 

nem támogatja a BTK HÖK alapszabály módosítási javaslatát. Béni Kornél jelezte, hogy 

nem szükséges az elnökség támogatása a szenátusi előterjesztéshez, így Sujtó Attila 

mindenképpen megküldi a küldöttgyűlés által elfogadott módosításokkal az alapszabályt 

főtitkár úrnak előterjesztése.  

 

7. Költések 

Zaránd Péter elmondta, hogy a vártnál sokkal többen vesznek részt a HÖOK 

közgyűlésén, ami plusz költségekkel jár. A HÖOK támogatása csak az ebéd árát fedi le, 
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míg a terembérlés miatt ki kell fizetni a dolgozók túlóradíját és a technikai felszerelések 

biztosítását is. Ezt a költséget jelenleg az EHÖK vállalja magára majd ezt később a HÖOK 

ki fog fizetni. Zaránd Péter kéri az elnökség támogatását a költésre. 8 igen, 2 nem, 0 

tartózkodással támogatva lett a költés az elnökség által.  

8. Egyebek 

Zaránd Péter elmondta, hogy megtartotta az utolsó kapcsolattartói ülést majd a 

rendszer felfüggesztésre került. Beszámolt a KHTEŐ átcsoportosításával kapcsolatos 

tervekről. Kiss Ádám jelezte, hogy ő semmiképpen sem szeretné, ha a keretek 

módosításra kerülnének. Zaránd Péter elmondta, hogy még nincsen kidolgozott 

tervezet a változtatásokkal kapcsolatban, azt majd az elnökség együtt fogja megalkotni 

az ESZHÖB-bel, oktatási igazgató úrral és főtitkár úrral. Nanosz Eleni Vaya jelezte, hogy 

még nincsen működőképes honlapjuk és kéri az EHÖK-öt, hogy egy konferenciával 

kapcsolatos híreket hadd tegyék fel az EHÖK honlapjára. Kiss Edina elmondta, hogy 

minden ilyen jellegű eseményt szívesen hirdetnek. Béni Kornél kérte az elnökséget, 

hogy a még hiányzó rendezvényeket küldjék meg számára, hogy aktualizálni tudja a 

rendezvényes naptárat. Sujtó Attila kérte, hogy a belső ellenőrzés tapasztalatairól 

tájékoztassák egymást.  

Vége: 18.40 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 
HÖOK költségek: 8 igen, 2 nem, 0 tartózkodással támogatva 

lett a költés az elnökség által.  

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 

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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