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Jegyzőkönyv 

EHÖK Rendkívüli Elnökségi 

2014. szeptember 17. (19.00) 

Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 
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Kezdés: 19.17 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Zaránd Péter módosító javaslattal él a napirendre 

vonatkozóan. Javasolja, hogy kerüljön fel a napirendre a szenátusi anyagok tárgyalása 

valamint az ELTEfeszt az ötödik és hatodik napirendi pontba. 

A módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta az EHÖK elnöksége.  

Az így kialakult napirendet egyhangúlag elfogadva az EHÖK elnöksége.  

Jelenlévő mandátumok szám 8. 

 

1. Bejelentések 

Senkinek nem volt bejelentése. 
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2. Beszámoló az Egyetem Vezetői Értekezletről 

Zaránd Péter beszámolt a tárgyhéten megtartott Egyetem Vezetői Értekezleten 

elhangzottakról. Az ülésen szó volt a gólyatáborokkal kapcsolatos vizsgálatokról melyekkel 

kapcsolatban elkészült egy 15 oldalas vizsgálati anyag, amit ismertettek a jelenlévőkkel. 

Ennek minden pontjával egyet tud érteni az EHÖK. A karokon fegyelmi eljárás fog indulni az 

érintettekkel kapcsolatban, amit a vizsgálati anyag is indokol. Valamint az Egyetem elkészít 

egy vizsgálati anyagot, aminek a célja az Egyetem és a HÖK-ök közötti felelősségi viszonyok 

vizsgálata és tisztázása, ami példa értékű lehet a többi egyetemnek és felsőoktatási 

intézménynek is. Az egyetemvezetés kijelentette, hogy a HÖK-ök jogkörének csorbítása nem 

áll szándékukban.  

 

3. HÖOK szerepvállalás 

Az elnökség egy tartózkodással tanácskozási jogot szavazott meg Galántai Tamás TÓK 

HÖK elnöknek. 

Zaránd Péter elmondta, hogy a korábbi és az új leadott programjában is fontos szerepet 

kap az országos érdekképviseletben való ELTE szerepvállalás növelése. A tárgyhetet megelőző 

ülésen az elnökség többsége Garbai Ádámot támogatta az új induló HÖOK elnök csapatába. 

Ezen kívül a HÖOK Felügyeleti Bizottságába is szeretnének egy ELTE-s hallgatót. Zaránd 

Péter Kiss Edina kabinetfőnököt javasolja a pozíció betöltésére.  

Sujtó Attila kérdésére válaszolva Zaránd Péter ismertette a Felügyelő Bizottsági tagok 

feladatkörét. Kiss Ádám arra kérte Kiss Edinát, hogy minden esetben részesítse előnyben az 

ELTE EHÖK-öt és annak üléseit. Kiss Edina természetesen lojalitását fejezte ki az Elnökség 

felé.  

Galántai Tamás bár nem szavazott, tanácskozási jogával élve elmondta, hogy ő nem 

tudná támogatni Kiss Edina személyét a Felügyelő Bizottságba.  

Az ELTE EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatta Kiss Edina delegálását a HÖOK Felügyelő 

Bizottságába.  

Az ülés ideje alatt kiírásra került a HÖOK elnöki pályázat, melyre már meg is érkezett egy 

jelölés a BME részéről Gulyás Tibor személyére. Az elnökség megvitatta, hogy ők mikor jelöljék 

Gulyás Tibort HÖOK elnöknek. Arra döntésre jutottak, hogy a következő ülésen vendégül 

látják, ahol ismerteti a program terveit az elnökséggel és utána megteszik a szükséges jelölést.  
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4. Gólyatáborok 

Zaránd Péter ismertette az ELTE által a tárgynapon kiadott közleményt, melyet nem 

egyeztettek le a Hallgatói Önkormányzattal. A közlemény ötödik pontjában foglaltakat 

ismertette az elnökséggel valamint értetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy miért 

nem került egyeztetésre a közlemény tartalma.  

17.57-kor Zaránd Péter szünetet rendel el. 

18.18-kor folytatódik az ülés. 

Zaránd Péter ügyrendi javaslattal élt, hogy a kérdéskört ne vigyék döntésig, mert idő 

közben egyeztetett Gosztonyi Gergellyel és Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal, akik 

egyetértésüket fejezték ki az ügy aggályosságával kapcsolatban. Még a tárgynapon felkeresi őt 

Rektor úr is.  

Az elnökség tovább folytatta az egyeztetést a közleménnyel kapcsolatban. Arra az 

elhatározásra jutottak, hogy megvárják a következő napok sajtóreakcióit a közleményre, 

valamint a tárgyhetet követő hétfőn tartandó Szenátusi ülést, és ennek fényében fognak 

közleményt kiadni.  

Zaránd Péter kéri, hogy a részletes gólyatábori beszámolókat mindenki készítse el minél 

hamarabb.  

19.14-kor Zaránd Péter szünetet rendel el. 

19.32-kor folytatódik az ülés. 

 

5. Szenátusi anyagok tárgyalása 

Az elnökség megvitatta a Szenátusi ülés kiküldött anyagait. Az egyes kari kérdésekben 

megkérdezték az illetékes részönkormányzat elnököt, aki ismertette a karok, kari tanácsok 

döntéseit. 

Zaránd Péter kérte Sujtó Attilát, hogy ismertesse az alapszabály módosítását. Elmondta, 

hogy mind a kari tanács mind a BTK HÖK Küldöttgyűlése elfogadta. A BTK HÖK alapszabály 

módosítását egyhangúlag elfogadta az ELTE EHÖK elnöksége.  

A szenátuson történő felszólalást a BTK HÖK alapszabályának módosítása napirendi pont 

utánra helyezte az elnökség.  
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6. ELTEfeszt 

Zaránd Péter továbbította az elnökség tagjainak az egyetem vezetés azon kérését, hogy 

az ELTEfeszten ők biztosítsák a késő délutáni zenés táncos programot. Az elnökség 

nemtetszését fejezte ki ezzel kapcsolatban és nem szeretnének részt venni ilyen formán a 

rendezvény szervezésében. Természetesen humán erőforrással szívesen támogatják a 

rendezvényt amennyiben van erre igény.  

 

7. ELTE EHÖK Elnökválasztó küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása 

Zaránd Péter javasolja az elnökválasztás levezetésére Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltánt. 

Egyhangúlag támogatva az elnökség által.  

Kuti Péter kéri az ÁJK-t, a BGGYK-t, a BTK-t, IK-t és PPK-t arra, hogy az EHÖK Ellenőrző 

Bizottságába delegáljanak tagokat. Ezt legkésőbb a tárgynapot követő Küldöttgyűlésen tehetik 

meg. A kari Ellenőrző Bizottsági tagok is delegálhatóak az EHÖK Ellenőrző Bizottságába.  

 

8. BTK HÖK alapszabálymódosítás 

A szenátusi anyagok tárgyalása napirendi pontnál már támogatta az elnökség a 

módosítást.  

 

9. Egyebek 

Nanosz Eleni Vaya arról érdeklődött, hogy mikor rendeződnek a költségvetési kérdések, 

hogy elindulhassanak a közbeszerzési eljárások. Dukán András Ferenc elmondta, hogy a 

következő héten várhatóan elindul a felkönyvelési folyamat.  

Sztilkovics Zorka az unipol rendszer beszerzésének folyamatáról érdeklődött. Zaránd 

Péter elmondta, hogy a rendszer beszerzése folyamatban van.  

 

Vége: 20.26 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok 
A BTK HÖK alapszabály módosítását egyhangúlag elfogadta 

az ELTE EHÖK elnöksége.  
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Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

Az ELTE EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatta Kiss 

Edina delegálását a HÖOK Felügyelő Bizottságába.  

Dátumok - 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Kuti Péter 

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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