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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi 

2014. május 7. (17.00) 

Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 

ELTE Lágymányosi Kampusz, Északi tömb 0.100A 

Napirend: 

 

1.        Bejelentések 

2.        PPK HÖK alapszabálymódosítás 

3.        Ösztöndíjak nyilvánossága - vendégünk Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán 

4.        Pedagógusképzési Tanácsba hallgatói tag delegálása 

5.        Rektori sportpályázat kiírása 

6.        Egyebek 

 

Kezdés: 17.15 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Az ülés előtt e-mailben Zaránd Péter jelezte, hogy 

módosítani kíván a napirendi pontokon. Harmadik napirendi pontnak szeretné felvenni 

az Ösztöndíjak nyilvánosságát és negyedik napirendi pontnak pedig a Pedagógusképzési 

Tanácsba való hallgatói delegálást.  A napirendekről az elnökség külön szavaz. 

Szavazás az Ösztöndíjak nyilvánossága napirendi pontról. Egyhangúlag elfogadva az 

elnökség által. 

Szavazás a Pedagógusképzési tanácsba történő delegálásról. Egyhangúlag elfogadva 

az elnökség által. 

Az így módosított napirend elfogadása. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által a 

napirend. 

Jelenlévő mandátumok szám 7. 
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1. Bejelentések 

Zaránd Péter gratula lt Csonka Balázsnak az u jrava laszta sa hoz. Ko szo ni a helyszí n 

biztosí ta sa t az elno kse gi u le shez. 

A ta rgynapon volt HÖ ÖK va lasztma nyi u le s, melyen a ko vetkezo  ku ldo ttgyu le s 

megrendeze se re beadott pa lya zatokat bí ra lta k el.  Ke t pa lya zat e rkezett be. Az egyik 

egy ko zo s pa lya zat a Debreceni Egyetem e s a Koma romi Selye Ja nos Egyetem, ami 

14.000 forint/fo /e j o sszegbe keru lne. A ma sik pa lya zat a Dunau jva rosi fo iskola to l 

e rkezett be, ami pedig 17.000 forint/fo /e j lenne. Igyekeztek a pa lya zatok 

szervezettse gi ha ttere t figyelembe venni. Tí zbo l nyolcan a koma romi pa lya zatot 

ta mogatta k. Szeged kiemelte, hogy egy magyar rendezve nyre a magyar pa lya zo t ke ne 

ta mogatni, amivel az E szak-Magyarorsza gi re gio  is egyete rtett. A do nte s e rtelme ben a 

ko vetkezo  HÖ ÖK ko zgyu le s Koma romban keru l megrendeze sre ma jus 30 e s ju nius 1 

ko zo tt. 

Elku ldte k a gratula cio t a Magyar Tudoma nyos Akade mia u jonnan va lasztott 

elno ke nek Lovász Lászlónak. 

Öktata si igazgato  u r kiku ldte a ko zta rsasa gi o szto ndí j felhí va sa t. Mindenki 

kommunika lja ezt a hallgato k fele . 

A ta rgyhe t pe nteke n lesz a megnyito ja a BTK-n a Hata ron tu li Tuda smegoszto  

Konferencia nak. Soproni Tamás elmondta, hogy nagyon sok szakmai programmal e s 

mu helyekkel va rja k az e rdeklo do ket. A rendezve nyen lehet e s kapcsolatot e pí teni, 

ismerkedni a hata ron tu li egyetemek Hallgato i Ö nkorma nyzatainak tisztse gviselo ivel. 

A pa rhuzamos ke pze s kompenza cio  mo dosí ta sa elke szu lt e s kií ra sra is keru lt. 

Mindenki hirdesse a hallgato k ko re ben. Tóth Róza elmondta, hogy ma r 34 pa lya zat 

e rkezett be. 

 

2. PPK HÖK alapszabálymódosítás 

Sztilkovics Zorka ismertette az elno kse ggel, a fo titka r u rral leegyeztetett e s a 

PPK ku ldo ttgyu le se a ltal elfogadott mo dosí ta sokat. Bekeru l egy alelno ki e s egy 

kultura lis u gyeke rt felelo s bizottsa gi tag a HÖ K szervezete sbe e s az elno k 

manda tuma val kapcsolatos pontatlansa gokat mo dosí totta k. 
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Szavazás a PPK HÖK alapszabálymódosításáról. Egyhangúlag elfogadva az 

elnökség által. 

  

3. Ösztöndíjak nyilvánossága - vendégünk Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán 

Zaránd Péter besza molt arro l, hogy az ELTE ma sodfokon is elveszí tette a pert G. 

Szabó Dániel ellen, ami me g 2012-ben indult e s a 2009. szeptember e s 2012 

ma rciusa val beza ro lagos hallgato i jutalmakhoz kapcsolo do  ko ze rdeku  

adatige nyle sekro l szo l. Az í te let jogero s. Fo titka r u r a Ku ria hoz fog fordulni a 

ke rde sben. Az í te let jogero sse ge miatt az ELTE-nek ki kell adnia az ige nyelt adatokat, 

amit meg is fognak tenni a ta rgyhe t pe nteki napja n. Az adatokkal kapcsolatban az 

egyetem Tallár Ákos segí tse ge t ke rte, aki o sszegyu jto tte a szu kse ges adatokat e s 

tova bbí totta is azokat. Ezeket az adatokat a ttekintette k egy ad hoc u le sen, melyen 

re szt vett Rektor u r, Fo titka r u r, Hallgato i biztos u r, az A JK de ka nja Zaránd Péter és 

Tallár Ákos. Az u le sen a tbesze lte k a ke rde s kommunika cio s oldala t. Ö sszesen 500 

adatro l van szo , amiben 45 olyan utala s tala lhato , ami 100.000 forint feletti o sszeget 

tartalmaz e s nagyre szt rendezve nyszerveze s e s a Jura tus finanszí roza sra van 

jogcí mezve.  Az egyetem addigi a lla spontja az, hogy ezek az utala sok e rte ket 

ke peztek e s eze rt keru ltek kifizete sre. 

Az adatok a ta rgyhe t pe nteke to l lesznek nyilva nosak e s uta na ba rmikor va rhato  

lesz valamilyen cikk ku lo nbo zo  internetes porta lokon. Tallár Ákos arro l 

e rdeklo do tt, hogy ha megkerese s e rkezik az EHÖ K vagy az A JK HÖ K fele , akkor senki 

ne nyilatkozzon a te ma ban? Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán szerint fontos az 

egyse ges kommunika cio ja az egyetemnek 

17.35 Megérkezett Farag Alexandra. A jelenlévő mandátumok száma 8. 

Zaránd Péter jelezte, hogy mint kora bbi Jura tus fo szerkeszto  o  is elo te rbe 

keru lhet a sza ma ra kiutalt o sszegek miatt. Ez o sszesen o t utala st e rint, aminek az 

elsza mola sa jelenleg is a birtoka ban van e s ha ba rki ke ri az egyetemen belu lro l 

annak szí vesen a rendelkeze se re bocsa jtja a papí rokat. Dr. Pozsár-Szentmiklósy 

Zoltán elmondta, hogy az egyetem nem kí va nja ezeket az o sszegeket magyara zni, de 

fontosnak tartja azt, hogy elinduljon egy gondolkoza s azzal kapcsolatban, hogy 

miben kell va ltoztatni az elmu lt ido szakokhoz ke pest. Azt is kiemelte, hogy a HÖ K 
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kommunika lja kifele  a ma r beindult va ltoztata sokat. Zaránd Péter megero sí tette ezt 

e s elmondta, hogy az ELTE Önline elke szí t egy cikksorozatot a jelenlegi 

o szto ndí jrendszerekro l e s a va ltoza sokro l. Az te ma val foglalkozo  í ra sok a ta rgyhetet 

ko veto  he ten keddig meg fognak jelenni. Ke ri, hogy mindenki segí tse ezeknek a 

kommunika la st a hallgato k fele , hogy mine l sze lesebb ko rben ele rheto  legyen az 

informa cio . A cikkeket az elte.hu is a temeli. Azt is elmondta, hogy az u j adatve delmi 

szaba lyoza s segí t teret szabni a kifizete seknek is. 

Tallár Ákos arro l besze lt, hogy az A JK HÖ K alapszaba lymo dosí ta sa val 

kapcsolatban felmeru lt, hogy az adatok nyilva nossa gra hozatala t mike nt lehetne 

szaba lyozni e s ve gu l a HKR mellett do nto ttek. Zaránd Péter elmondta,hogy ezt a 

ke rde st jo l a t kell gondolni. Ke t opcio  lehetse ges, vagy leszaba lyozza k az autono mia t 

figyelembe ve ve, hogy minden kar adatige nyle s esete n automatikusan kiszolga ltatja 

az adatokat vagy minden kar eldo ntheti, hogy a juttata sokat mike nt kí va nja 

nyilva nossa gra hozni. Erro l a ko vetkezo  u le sen fognak ta rgyalni. 

 

4.        Pedagógusképzési Tanácsba hallgatói tag delegálása 

 Zaránd Péter a korábbi tag Verderber Éva helyére Sztilkovics Zorka jelenlegi 

PPK HÖK elnököt javasolja. Szavazatszedő és számláló bizottság tagjaira javaslatot 

tesz Hermán Dániel, Kiss Edina és Soproni Tamás személyében. Egyhangúlag 

támogatva az elnökség által. 

 Hermán Dániel ismertette a szavazás eredményét. 8 igen, 0 nem, 0 érvénytelennel 

Sztilkovics Zorkát delegálták a Pedagógusképzési Tanácsba. 

 

5.        Rektori sportpályázat kiírása 

Zaránd Péter elmondta, hogy már korábban is jelezte a rektori sportpályázat 

kiírását, aminek az anyagát leegyeztette Főtitkár úrra. Kéri, hogy egyezzenek meg az 

időpontot illetően. Karvaly Márton azt javasolja, hogy a tárgynaptól tartson június 

4-ig a pályázási időszak majd azt követően kezdődjön meg a hiánypótlás. Tóth Róza 

kéri, hogy a pályázási időszak kezdete később legyen egy nappal, és kéri az 

elnökséget, hogy szavazzanak arról, hogy megbízzák őt a pályázat kiírásával. Kiss 

Edina jelezte, hogy a pályázási időszak vége és a hiánypótlás között hagyjanak időt a 
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bírálásra is. Kovács Fanni arra kérdezett rá, hogy ez ennyire sürgős, hogy már a 

tárgynapon kiírásra kell, hogy kerüljön. Zaránd Péter elmondta, hogy igen, mert 

akkor tudják tartani a megfelelő pályázási ütemezést. Nanosz Eleni Vaya arról 

érdeklődött, hogy az elnökségi napokon megbeszélt módosításokat is számba vették-

e a pályázati szöveg megírásakor. Kiss Edina jelezte, hogy az a további pályázatokra 

vonatkozó módosítások voltak, amik bele is kerültek az anyagokba, de a jelenlegi 

pályázat, csak minimális változtatásokat igényelt. 

Zaránd Péter szavazásra terjeszti elő a Rektori sportpályázatot, május 8 és 

június 4-ei pályázási időszakkal és június 8-9-ei hiánypótlási időpontokkal. 

Egyhangúlag támogatva az elnökség által. 

Zaránd Péter azt is jelezte, hogy a tárgyhetet követő elnökségin szeretne egy 

rektori kulturális pályázatot is kiírni, ami a rendezvényszervezési közbeszerzés 

hiányában csak az utazásokat érinteni. Kiss Ádám javasolja, hogy ezt a pályázatot 

csak a nyári időszakra írják ki, és várják meg a közbeszerzés helyzetének alakulását 

és annak függvényében írjanak ki egy újat szeptemberre. Zaránd Péter is egyetértett 

ezzel. 

 

6.        Egyebek 

 Sztilkovics Zorka jelezte, hogy az ELTEvízió legújabb adásában a Puncs bulinak 

a vágóképei valójában a PPK-s kari bulinak a vágóképei. 

 Tallár Ákos a közbeszerzés jelenlegi állásáról kérdezett. Zaránd Péter elmondta, 

hogy amint lesz valami tájékoztatja az elnökséget. 

Kovács Fanni arról érdeklődött, hogy mindenki kapott-e már visszajelzést a 

rektori ellenőrzésből. Tallár Ákos kérte, hogy ezeket osszák meg egymással, hogy 

tudjon minden kar tanulni a másikról. Zaránd Péter támogatta ezt a javaslatot. 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 

Szavazás a PPK HÖK alapszabálymódosításáról. Egyhangúlag 

elfogadva az elnökség által. 

Rektori sportpályázatot, május 8 és június 4-ei pályázási 
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időszakkal és június 8-9-ei hiánypótlási időpontokkal. 

Egyhangúlag támogatva az elnökség által. 

 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

8 igen, 0 nem, 0 érvénytelennel Sztilkovics Zorkát delegálták a 

Pedagógusképzési Tanácsba. 

Dátumok HÖOK közgyűlés május 30-június 1 között. Komárom. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Hermán Dániel 

Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hallgato i Ö nkorma nyzat Elleno rzo  Bizottsa g 

 ELTE Egyetemi Hallgato i Ö nkorma nyzat 

 

_________________________________________ 

Meiszterics Bálint 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgato i Ö nkorma nyzat 
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