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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi 

2014. július 10. (10.00) 

Helyszín: Veszprém, Hotel Magister (8200 Veszprém, József Attila utca 34/2.) 

 

1. Bejelentések 

2. Elnökválasztás 2014. 

3. Egyebek 

 

Kezdés: 10.24 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Kuti Pétert.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Módosító javaslat nem érkezett.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Jelenlévő mandátumok szám 9.  Tallár Ákost kimentését kérte.  

 

1. Bejelentések 

Kiss Ádám elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán lezajlott szekciómunkák nagy 

javulást mutattak a vezetőképző első napjához képest. 

Kiss Ádám a nemrég lezajlott sport- és kulturális ösztöndíjpályázatokkal 

kapcsolatos fellebbezés lehetőségéről kérdez, Zaránd Péter elmondja, hogy hozzá és 

rektor úrhoz kell benyújtani a fellebbezési kérelmeket. 

 

2. Elnökválasztás 2014 

Zaránd Péter elmondja, hogy a kiosztott anyag az ELTE HÖK Alapszabályára épül. 

A leadási határidő kicsit későbbi, mint az eddigi években, ez a gólyatábor-időszak 

elhúzódása miatt került ekkorra. Zaránd Péter kérdezi, hogy van-e kérdés ezzel 

kapcsolatban. 

Nanosz Eleni Vaya a helyszínnel kapcsolatosan kérdez, elmondja, hogy az 

elnökválasztáshoz a Szenátusi terem nem biztos, hogy jó választás. Kiss Ádám 
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megerősíti, elmondja, hogy nem csak a terem berendezése, hanem a 

befogadóképessége sem biztos, hogy alkalmas. Zaránd Péter a BTK Kari Tanács 

termére gondol, ami megfelelő lehet. Sujtó Attila elmondja, hogy sokszor felajánlotta 

ott kerüljön megrendezésre Küldöttgyűlés és ezt a felajánlást természetesen továbbra 

is tartja. Szóba kerül az Aula Magna is, mint lehetséges helyszín. Az elnökség végül a 

BTK Kari Tanács termét javasolja az elnökválasztó Küldöttgyűlési ülés helyszínül. 

Kiss Ádám a leadási határidő és a Küldöttgyűlési ülés között eltelt idő rövidségéről 

kérdez. Zaránd Péter és Kuti Péter elmondja, hogy ezt nem lehet kitolni az 

Alapszabály rendelkezései alapján. Kiss Ádám jelzi, hogy a legközelebbi alapszabály-

módosításkor jó lenne, ha ügyelne arra a HÖK, hogy itt nagyobb mozgástér maradjon. 

Sujtó Attila jelzi, hogy az EHÖK-ben nincs sportügyi alelnök. 

Kiss Ádám arra kérdez rá, hogy a rektori vezetésben a közkapcsolati 

rektorhelyettes tisztsége megszűnéséhez alkalmazkodik-e a HÖK, Zaránd Péter 

elmondja, hogy ezt egyelőre nem javasolja. Sujtó Attila a tudományos referens alelnöki 

tisztséggé emelését is indokoltnak tartja. 

Határozat: Az ELTE EHÖK elnöksége 9 fővel, egyhangúlag elfogadja az előterjesztett 

anyagot az alábbi módosításokkal: 

• Helyszín: BTK Kari Tanács terme 

• Sportügyi alelnök kihúzásra kerül 

 

3. Egyebek 

Nanosz Eleni Vaya Gulyás Tibor váratlan megjelenéséről kérdez a vezetőképző 

szerdai napján, illetve azt kérdezi, hogy miért nem ült össze az elnökség az ő 

megismerésére. Az elnökség megvitatja, hogy Gulyás Tibor miért nem mutatkozott be 

az elnökségnek, illetve, hogy ez okoz-e problémát. 

Zaránd Péter elmondja, hogy a hétvégére tervezett HÖOK Kabinettábor elmarad. 

Sujtó Attila arról kérdez, hogy ki várható még vendégként a vezetőképzőre. 

Zaránd Péter elmondja, hogy meghívott HÖOK vezetőket, Intézményi vezetőket, az 

államtitkár-helyettes urat, egyetemi vezetőket, és többeket. Néhány olyan embert is 

említ Zaránd Péter, aki biztosan nem tud jönni. 
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Zaránd Péter a vezetőképző látogatottságáról mondja el, hogy összesen körülbelül 

140 állandó vendég, és mindent egybevetve 210 ember jelent meg. 

 

Vége: 11.00 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok 

Az ELTE EHÖK elnöksége 9 fővel, egyhangúlag elfogadja 

az előterjesztett anyagot az alábbi módosításokkal: 

• Helyszín: BTK Kari Tanács terme 

• Sportügyi alelnök kihúzásra kerül 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Kuti Péter 

Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság, Jegyzőkönyvvezető 

 ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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