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Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 
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Kezdés: 17.12 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen Sujtó Attila élt módosító javaslattal. 

Kérte, hogy külön napirendi pontként foglalkozzanak az Osztatlan tanár szakosokkal. 

Zaránd Péter a második napirendi pontba javasolta felvenni a témát. 

A módosító javaslat egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Az így létrejött napirendről történő szavazás. Egyhangúlag elfogadva az elnökség 

által. 

Jelenlévő mandátumok szám 9. Galántai Tamás kimentését kérte.   

 

 1. Bejelentések 

Zaránd Péter elmondta, hogy u j elno ko t va lasztott meg az MRK Dr. Bódis József a Pe csi 

Tudoma nyegyetem rektora nak szeme lye ben. A ciklusa ke t e vig fog tartani. Az alelno k 

pedig Dr. Szabo  Ga bor a Szegedi Tudoma nyegyetem rektora lett. A gratula lo  leve l a 

ta rgyhe ten kiku lde sre keru l. 
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Az EHO K u gyviteli alkalmazottja nak, Róthné Jászai Ágnesnek ju nius 12-vel ko zo s 

megegyeze s alapja n megszu nik a munkaviszonya az egyetemmel. Helye re Meiszterics 

Bálint e rkezik, akinek a betanula sa hamarosan elkezdo dik. 

HO OK ko zgyu le s ido pontja ma jus 30. e s ju nius 1. ko zo tt lesz Koma romban. Az EHO K 

re sze ro l ke t fo  vesz re szt. He tfo i hata rido ig mindenki jelezze a re szve teli sza nde ka t. A 

re szve teli dí j 14.000 forint szeme lyenke nt, nincsen bontott fizete si leheto se g. A leutaza s 

ko zo sen fog zajlani vonattal. 

Az EHO K vezeto ke pzo  ido pontja val kapcsolatban felmeru lt egy esetleges ido pont 

mo dosí ta s egye b programok miatt. Zaránd Péternek az a ke rde se, hogy ezt tudja-e 

ta mogatni az elno kse g. Az elno kse gnek megfelel a mo dosí ta s. Az EHO K vezeto ke pzo  u j 

ido pontja ju lius 8-11 ko zo tt lesz. 

A jo  tanulo , jo  sportolo  pa lya zatot kitolta k vasa rnapig, a keve s bee rkezett pa lya zat 

miatt. Mindenki hirdesse a leheto  legto bb felu leten. Kiss Ádám javasolja, hogy menjen ki 

ezzel kapcsolatban egy Neptun u zenet a hallgato knak. 

Kiss Ádám megke rdezte az u gyviteli asszisztens kineveze se nek mo dja t e s arro l 

ke rdezte Meiszterics Bálintot, hogy milyen tapasztalatai vannak ezen a teru leten. Zaránd 

Péter elmondta, hogy a va laszta s az alapja n to rte nt, hogy Meiszterics Bálintra szakmai 

tapasztalata  alapján történt választás. A betaní ta sa hamarosan megkezdo dik. 

 

2.    Osztatlan tanár szakosok 

Sujtó Attila arro l e rdeklo do tt, hogy mi a helyzet az egyse ges alapszaba ly 

mo dosí ta ssal, illetve a va laszta sok egyse gesí te se hez szu kse ges re sz a tí ra sa val, mert mí g 

ez nem to rte nik meg, addig o k sem tudnak alapszaba lyt mo dosí tani ezzel kapcsolatban. 

Zaránd Péter elmondta, hogy tervben van egy ku ldo ttgyu le s ju nius eleje re ahol sor 

keru lhet az alapszaba ly mo dosí ta sra. Azt is elmondta, hogy a ne gy kar ko zo tt csak az 

egyezteto  fo rum megteremte se volt a ce lja az EHO K-nek, de a tova bbi do nte seket ma r a 

karokra bí zza k. Ha szu kse ges me g egyeztessenek u le sekro l, ahol megta rgyalhatja k a 

ke re seket. 

Sujtó Attila e rdeklo do tt az elektronikus va laszta si rendszer bevezete se nek jelenlegi 

a lla sa ro l. Zaránd Péter elmondta, hogy a nya r ko zepe re keru l beszerze sre az Unipol 

rendszere, amit az o szi ido szakban ma r lehet is alkalmazni a va laszta sok sora n. 
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Sujtó Attila jelezte, hogy volt egyeztete sen Oktata si igazgato  u rna l az osztatlan 

ke pze sben re szt vevo k tanulma nyi o szto ndí ja val kapcsolatos HKR mo dosí ta sok u gye ben, 

valamint azzal kapcsolatban, hogyha valaki ko ltse gesro l a tkeru l a llamira akkor kaphat-e 

tanulma nyi o szto ndí jat az elo zo  me g ko ltse gte rí te ses fe le vnek a tlaga ra. Oktata si igazgato  

u r azt mondta, hogy egyse ges egyetemi szaba lyoza s szu kse ges a ke rde sben. 

 

3.    Szenátusi anyagok tárgyalása 

Zaránd Péter elmondta, hogy a soron ko vetkezo  ma jus 26-ai szena tussal 

kapcsolatban egy olyan ke rde s van, amit fontos megbesze lni. erro l kora bban egyeztetett 

ma r Kiss Ádámmal. A ke rde st ma r OHU B-o n is ta rgyalta k 

Kiss A da mnak az a ve leme nye, hogy nem felte tlenu l jogos az, hogy valaki nem kaphat 

kitu ntete ses diploma t akkor, ha van egy ha rmas oszta lyzata. Ve leme nye szerint az a tlagot 

ke ne inka bb megemelni, vagy biztosí tani olyan uto lagos javí ta si leheto se get, ami kora bbi 

fe le vekben elve gzett vizsga kra vonatkozik, hogy az esetleges rosszabb e rdemjegyeket ki 

tudja k javí tani a kitu ntete ses diploma ra e rdemes hallgato k. Tallár Ákos egyete rtett az 

uto bbi felvete ssel. Az elno kse g to bb opcio t is megvitatott a te ma val kapcsolatban, e s ve gu l 

u gy do nto ttek, hogy szeretne k levetetni napirendro l a ke rde st, mert ve leme nyu k szerint a 

felmeru lt ke rde sek alapja n tova bbi egyeztete sekre van szu kse g. 

Sujtó Attila jelezte, hogy volt egy HKR mo dosí ta s a BTK kari ku lo no s re sze hez, amit a 

kari tana cs is elfogadott e s ke ri majd az elno kse g ta mogata sa t is. 

  

4.    Gólyatáborok finanszírozása 

Zaránd Péter ta je koztata s ce lja bo l kiosztotta az elno kse g sza ma ra a Rektor u rnak í rt 

go lyata borokkal kapcsolatos u zenete t, amiben azt fogalmazza meg, hogy ha nem lehet 

egyik a ltaluk javasolt mo don sem kivitelezni a go lyata borokat, akkor a HO K nem tud 

felelo sse get va llalni a rendezve nye rt. Ke rte Rektor u r ko zbenja ra sa t az u gyben, amivel 

kapcsolatban a ta rgyhe t csu to rto ke n reggel megy egyeztete sre hozza , e s azon a napon 

de luta n megy Fo igazgato  asszonyhoz is egyeztete sre. Ezuta n tud csak mindenkit 

ta je koztatni arro l, hogy milyen mo don lesznek megoldva a go lyata borok. 

Tallár Ákos arra hí vta fel a figyelmet, hogy Fo titka r u rral valo  besze lgete se sora n, a 

Fo titka r kiemelte, hogyha nem lesznek megfelelo en biztosí tva a go lyata borok jogi ha tterei, 
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akkor nem fogja ta mogatni azoknak a megszerveze se t. Zaránd Péter elmondta, hogy 

szerinte ez nagy presztí zsveszte s lenne az egyetemnek í gy reme li, tala lnak megolda st a 

ke rde sre. 

 

5.    EFOTT Civil tér 

Kiss Edina elmondta, hogy besze lt a civil megjelene sro l Pa lffy Dorottya val. A 

megjelene s ko ltse ge 25.000 forint ami a sa tor fela llí ta sa nak ko ltse ge t fedezi, ezen kí vu l 

ne gy jegy ja r mindenkinek aki kitelepu l, valamint korla tlan mennyise gben va sa rolhatnak 

me g pluszba kedvezme nyes jegyeket. Inte zme nyi szinten csak egy pa lya za si leheto se g van, 

de alapí tva nyok ku lo n is pa lya zhatnak. Sztilkovics Zorka jelezte, hogy a PPK ide n is 

szí vesen lekoordina lja a megjelene st. Kiss Edina jelezte, hogy ba rmi segí tse g kell szo ljanak 

e s az egyse ges megjelene st egyeztesse k le a rendezve nyszervezo  bizottsa ggal.   

6.    Egyebek 

 

Vége: 18.17 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok EHÖK vezetőképző július 8-11, Veszprém.   

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Hermán Dániel 

Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hallgato i O nkorma nyzat Elleno rzo  Bizottsa g 
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 ELTE Egyetemi Hallgato i O nkorma nyzat 

 

_________________________________________ 

Meiszterics Bálint 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgato i O nkorma nyzat 
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