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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi 

2014. február 26. (17.00) 

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

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Bejelentések 

2. ELTE Néptáncegyüttes kérdése 

3. Osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók választási problémái 

4. Egyebek 

 

Kezdés: 17.06 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre 

Meiszterics Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

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

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által a módosított napirend.  

Jelenlévő mandátumok szám 6. 

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter elmondta, hogy az elmaradt jegyzőkönyvet kiküldésre pótlásra 

került és az EHÖK honlapjára is felkerültek kivétel nélkül. Az EVÉ anyagát előzetesen 

kiküldte az elnökségnek. A szenátus anyagait tárgyalták az ülésen. Rektor úr és főtitkár 

úr is egyetértett abban, hogy a Kft.-vel kapcsolatos végelszámolásnak és a 

reorganizációnak az anyagait nyilvánossá kell tenni a szenátus tagja előtt. Megköszönte 

a HÖOK közgyűlésen való nagy létszámú részvétel. Kiemelte azt, hogy rektor úr a 

megnyitó beszédében aktivitásra szólította fel a HÖOK-ot az elmúlt időszakban nyújtott 

inaktivitásuk miatt és megemlítette az ELTE HÖK-kel való jó kapcsolatát. 

Előremutatónak ítélte meg Körösparti Péter felsőoktatási stratégiával kapcsolatos 

kijelentését, miszerint jónak tartja és minden elemében el tudja fogadni, és a 
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továbbiakban is ezt az irányvonalat szeretnék képviselni.  Főtitkár úrral egyeztetett a 

rektori sport és kulturális pályázatokkal kapcsolatban. Az elbírált sportpályázatokat egy 

kivételével rendben találta. Azzal az egy pályázattal az volt a probléma, hogy a pályázati 

anyagban azt említik, hogy 220 főnek biztosítanának lehetőséget a bérletekkel, de csak 

egy 50 és egy 30 alkalmas bérletet akartak vásárolni. Ezzel kapcsolatban kértek 

pontosítást a pályázótól, ami be is érkezett és elfogadásra került.  

Legkorábban a tárgynapot követő pénteken kerülnek aláírásra a pályázatok. Az 

utazásos közbeszerzés aláírása megtörtént, már csak a gazdasági körlevél hiányzik, így 

március első, de legkésőbb második hetétől lehet már utazásokat szervezni. Dukán 

András Ferenc elmondta, hogy a körlevélben lesznek az ügymenet részletei, de 

várhatóan hasonló lesz az Avenidáshoz. Kötelezettségvállalást kell tenni a 

szerződéskötések előtt, ami okozhat fennakadást. Bárhova lehet majd utazást szervezni 

ezzel a céggel is. Rektor úr elfogadta a meghívást a március 5-ei elnökségire.  

Tóth Róza beszámolt arról, hogy bár késve, de a tárgynapot megelőző napon 

megérkeztek a keretek, amit továbbított a kari szocosoknak.  

Tóth Rita elmondta, hogy az Innovációs pályázatra 28 pályamunka érkezett be, 

amiből 12 felelt meg a pályázati kiírásnak. Ezek hétfőn kerültek elbírálásra. A 

tárgynapon a helyezések kiosztása is megtörtént. Az első három helyezetten kívül két 

különdíjat is kiosztottak. A második helyezett díjának összegét az EHÖK állta.  

Zaránd Péter kérte, hogy a BTK-s Takács Verának a segítségnyújtási lehetőséget 

mindenki reklámozza minél több fórumon.  

HÖOK küldöttgyűlésen is elhangzott, hogy a választásokon listás pártokat 

szeretné meghívni a HÖOK egy konferenciára ahol az oktatáspolitikai szempontból 

vizsgálnák a programjukat, és szeretnék ha ennek az ELTE adna helyet. Mindenkit arra 

kér, hogy írja meg, hogy ezt milyen feltételek mellet tudnák elképzelni.  

 

2. ELTE Néptáncegyüttes kérdése 

Zaránd Péter elmondta, hogy a néptáncegyüttes terembérlésének összegét az 

EHÖK szokta támogatni a rektori pályázat kulturális keretéről, de mivel ez nem került 

idén kiírásra így nehéz helyzetbe kerültek. Beadták a pályázatukat a sportpályázatra, de 

mivel a tánc nem számít sportnak így ott sem tudták őket támogatni. Kérték főtitkár úr 
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segítségét ezzel kapcsolatban, és az első ötlet az volt, hogy a KCSSK hallgatói 

centrumjában biztosítanak helyszínt a próbáknak, de mivel ott már az ELTE művészeti 

együttese próbál, így ez nem valósulhat meg. Az a kérdés, hogy az elnökség tudná azt 

támogatni, hogy működési keretből támogatnák a néptáncegyüttest.  

17.34 Megérkezett Kiss Ádám. A jelenlévő mandátumok száma 7.  

Dukán András Ferenc elmondta, hogy azért nem lehet megoldani az ELTE-n 

belüli próbálási lehetőséget, mert nagyon speciális feltételek szükségesek a próbákhoz. 

A jelenlegi helyszín bérleti díja havonta 100.000 forint.  

17.36 Megérkezett Farag Alexandra. A jelenlévő mandátumok száma 8.  

A kifizetésre az lenne a megoldás, hogy keretátadással kifizetik az összeget a rektori 

hivatalnak, akik a továbbiakban pedig intézik a próbatermek bérlését. Kiss Ádám 

megjegyezte, hogyha az ELTE-t magát képviseli a néptáncegyüttes, akkor nem feltétlenül 

gondolja, hogy a HÖK-nek a feladta támogatni őket. Zaránd Péter egyetértett ezzel és 

ezt jelezni is fogja az illetékeseknek. Viszont jelenleg nagy szükségük van erre az 

összegre, amit az EHÖK keretéből állnának, és senkinek se csökkenne a tervezett 

költségvetése. Szavazás arról, hogy szeptemberig támogatják a néptáncegyüttes 

terembérlését.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

 

3. Osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók választási problémái 

Borbély Krisztián felvezette egy ad hoc bizottság létrehozását, ami a 

közelmúltban felmerült osztatlan tanárszakos hallgatók választásával kapcsolatosan 

probléma megoldásával foglalkozna. A bizottság tagja rajta kívül a négy érintett kar HÖK 

elnöke és tanárképzési referense lenne (BTK, IK, PPK, TÓK) és Zaránd Péter lennének. 

Sujtó Attila és Kiss Ádám is kifejtették, hogy nem látják értelmét a tanárképzési 

referensek részvételének, mert nem tanulmányi érdekképviseleti problémáról, hanem 

választási kérdésről van szó. Kovács Fanni viszont ragaszkodott ahhoz, hogy részt 

vegyen az ülésen a referensek is. Végül a bizottság összetétele a kari HÖK elnökök 

Zaránd Péter és meghívott tanácskozói jogkörrel a tanárképzési referensek lettek. A 

kidolgozással nem kell sietni, mivel a BTK eltolta az osztatlan képzéses választásait 
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szeptemberre, így csak a júniusi szenátusra kell bemennie a módosító javaslatnak. A 

bizottság első ülése március 6-án 10 órakor lesz. 

 

4. Egyebek 

Sujtó Attila invitálta az elnökséget a tárgyhét péntekén a Könyvtár Klub által 

szervezett Rail Jam snowboard és sí bemutatóra.  

Nanosz Eleni Vaya érdeklődött a diákérvényesítés félévi menetéről. Borbély 

Krisztián elmondta, hogy egyeztetés alatt van a probléma, de várhatóan március utolsó 

két hetében lesz és a karokra is lesz kitelepülés. Hozzátette, hogy szeretné elérni, hogy 

három hétig tartson az érvényesítés.  

Béni Kornél kérte, hogy mindenki küldje el számára a rendezvényes naptárát, 

aki ezt még nem tette meg. A tárgyhetet követő héten lesz rendezvényszervező 

bizottsági ülés ahol a jövőbeni közbeszerzési nyertes céggel kapcsolatos kérdéseket, 

részleteket fogják egyeztetni. Kéri minden rendezvényes olvassa el az ülés előtt az 

anyagot. Az elnökségi hétvége időpontja április 16-18-a lesz, a HÖOK vezetőképző pedig 

április 10-13-a közt kerül megrendezésre.  

Vége: 18.40 

 

Teendők, 

határidőkkel 

Mindeni küldje el véleményét a HÖOK által szervezett 

konferenciáról. 

Mindenki küldje el a rektor úrnak feltett vagy tervezett 

kérdéseket. A kérdésekkel kapcsolatos egyeztetés március 5-

én lesz fél négykor 

Határozatok 
Néptáncegyüttes terembérlésének kifizetése szeptemberig: 

Egyhangúlag támogatva az elnökség által.  

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok 

Elnökségi hétvége: április 16-18. 

HÖOK vezetőképző: április 10-13. 

Osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos ad hoc bizottság első 
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ülése: március 6 10 óra.  

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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