ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Jegyzőkönyv
ELTE EHÖK Rendkívüli Elnökségi
2014. október 13. (hétfő) 14:00 óra,
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
1. Hallgatói érdekképviselet jövője, vendégünk Dr. Fábri György Kommunikációs
főigazgató
2. Egyebek
Kezdés: 14.13
Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics
Bálintot.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előzetesen kiküldésre került. Módosító javaslat nem érkezett.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
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Jelenlévő mandátumok szám 8. Sujtó Attilát Ritzl András a BTK HÖK gazdasági
alelnöke helyettesíti.
1.

Hallgatói

érdekképviselet

jövője,

vendégünk

Dr.

Fábri

György

Kommunikációs főigazgató
Zaránd Péter köszönti az elnökség körében Dr. Fábri Györgyöt és tájékoztatta
arról, hogy az elnökség a tárgyhetet megelőző szerdai egyeztetés óta tovább
gondolkozott az ott felmerült kérdésekről. A jelenlegi keretek között ezeket a
szempontokat lehetne tovább beszélni.
Dr. Fábri György elmondta, hogy a sajtóban csillapodott a HÖK-kel kapcsolatos
cikkek száma, de semmiképpen sem fog lekerülni a napirendről ez a kérdés, főleg mert
nem lehet előre tudni, hogy milyen kormányzati lépések várhatóak a kormányzat
rézéről a Felsőoktatási törvénnyel kapcsolatban. Nyomatékosan kéri, hogy az ELTE
HÖK élen járjon változások kialakításában, ne pedig elszenvedője legyen a
folyamatnak. Három fő szemponthoz tartja magát az egyetem vezetése. Az egyik, hogy
1056 Budapest, Szerb utca 21-23.
Tel.: +36 (20) 962 0650, Fax: 483-8000/8257
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS
továbbra is igyekeznek minél távolabb maradni a HÖK belső működésétől,
önszerveződéstől. A megújulás folyamata elindult az ELTE-n és ezeket a belső
kezdeményezéseket erősen kell kifelé is kommunikálni, úgy hogy semmilyen szervezeti
vagy emberi érték ne sérüljön közben. Fontos, hogy azok, akik szabályosan jártak el ne
kerüljenek felelősségre vonásra. Kiemelte, hogy összhangba kell hozni a HÖK és az
intézmény szempontjait. Az intézmény fő szempontja, hogy ne kelljen beleszólni a
belső működésbe. Erre két megoldást lát. Hangsúlyozni kell a HÖK értékeit és meg kell
erősíteni a tisztségviselők munkáját. Ezt el tudja képzelni úgy, hogy mindenhol új
választásokat írnak ki, és azok is nyugodtan elindulhatnak, akik jelenleg is tisztségben
vannak, csak az új programban nagy hangsúlyt kell helyezni az újonnan lefektetett
értékeknek. Kiemeli a közvetlen választás nagy legitimációs értékét. Kifejtette
véleményét a HÖOK elnöke által küldött levélről.
Zaránd Péter arról érdeklődött, hogy az egyetem miként kíván válaszolni az egyes
kérdésekre, valamint az ösztöndíjak kérdését említette, meg amire véleménye szerint
egy közös koncepcióval kell előállnia az egyetem vezetésének és a HÖK-nek. Dr. Fábri
György elmondta, hogy szerinte ez ELTE-hez kapcsolódóan nem érkezett túlzottan
negatív vélemény az ösztöndíjakkal kapcsolatban. Elmondta, hogy a honorálása a
munkák elvégzésének mindenképpen szükséges, csak szükséges egyfajta átalakítás és a
feladatkörök tisztázása, hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy mennyi munkával is
jár egy tisztség betöltése. Azt sem tartja helyesnek, hogy az egyes támogatások
kezelését elvegyék a HÖK-től, de a felelősség az ellenjegyzőn lenne és jobban kéne
ellenőrizni. Kiss Ádám ismertette a náluk lévő közéleti ösztöndíj kiosztási rendszert és
a közvetlen választás hátrányait is kiemelte valamint tájékoztatta Dr. Fábri Györgyöt a
náluk lévő választási rendszerről. Véleménye szerint egy közvetlen választás esetében
nem biztos, hogy a szakmaiság, sokkal inkább a marketing és a kampány az ami
számíthat. Zaránd Péter erre reagálva elmondja, hogy ezzel is közelebb lehetne hozni
a hallgatókat az EHÖK elnökéhez, de ha nem is az elnök, akkor az EHÖK
Küldöttgyűlésének tagjait kéne közvetlenül megválasztani, így sokkal jobban
beleláthatnának ők is a döntéshozatali folyamatokba. Több elnök is aggályait fejezte ki
azzal kapcsolatban, hogy ha közvetlen választások lennének, akkor többször kéne
szavazásokat lebonyolítani, ahol nem biztos, hogy minden esetben képesek lennének
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elérni a 25 százalékos részvételi arányt. Nem azt látják megoldásnak, hogy kötelezővé
teszik a szavazáson való részvételt, hanem a cél az, hogy érdekelté tegyék őket a
hallgatói ügyekben. Zaránd Péter egyetértését fejezte ki ezzel kapcsolatban. Dr. Fábri
Györgyöt jelezte, hogy a rendszer bár nem bonyolult nem biztos, hogy a hallgatók
számára ez nem biztos, hogy teljesen érthető így azt kell kitűzni célul, hogy letisztázott
és megfelelően kommunikált legyen a szervezet felépítése.
Kiss Ádám megemlítette a tárgyhéten elfogadott választásokkal kapcsolatos
ütemtervet és, hogy a következő választásokon ezt mindenki belefoglalja a
programjába és a jövőbeni tisztségviselőknek is ehhez kell majd magukat tartani.
15.09 Nanosz Eleni Vaya távozott. A jelenlévő mandátumok száma 7.
Dr. Fábri György szorgalmazza, hogy ezek az intézkedések még ebben a naptári
évben következzenek be. Az elnökség meglátása szerint a lassú bürokráciai és
választási folyamatokból kifolyólag ez semmiképpen sem tud a tavasznál előbb
megvalósulni. Abban állapodnak meg, hogy kiad az elnökség egy határozatot arról,
hogy ezeket a változtatási folyamatokat elindítják, és ehhez fogják igazítani a jövőbeni
munkát.
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Dr. Fábri György megemlíti az elnökségnek, hogy összehívott egy beszélgetést
ahol több egyetemvezető és kormányzati tag is részt vesz és a hallgatói
önkormányzatiság jövőjéről fognak beszélgetni. Arról érdeklődik, hogy ennek milyen
nyilvánosságot lát a legjobbnak az elnökség, ami az egyetem számára is megfelelő. Az
elnökség támogatja a nyilvánosságot.
2. Egyebek
Csonka Balázs arról érdeklődik, hogy az EHÖK-nek van e jogosultsága arra, hogy
időközi választásokat írjanak ki. Zaránd Péter megerősíti, hogy van erre lehetőség.
Vége: 15.23
Teendők,
határidőkkel
Határozatok
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(Személyi
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Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Tallér 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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