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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Elnökségi 

2014. október 15. (szerda) 17:00 óra, 

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

 

1. Bejelentések 

2. HÖOK Közgyűlés anyagainak tárgyalása 

3. OHÜB anyagok tárgyalása 

4. Ombudsmani levél - válaszok 

5. Hallgatói önkormányzat jövője - stratégia 

6.Rektori kulturális pályázat kiírása 

7. Egyebek 

 

Kezdés: 17.36 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előzetesen kiküldésre került. Zaránd Péter tudja támogatni Kiss Ádám 

előzetesen e-mailben javasolt módosítását miszerint az OHÜB anyagok tárgyalását 

vegyék napirendre. Zaránd Péter a harmadik pontra javasolja felvenni.  

A módosító napirend egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Az így kialakult napirendet egyhangúlag elfogadta az elnökség. 

Jelenlévő mandátumok szám 7.  

 

1. Bejelentések 

Borbély Krisztián beszámol arról, hogy a tárgynappal megkezdődtek a 

diákérvényesítések a Questura irodában, illetve a TÓK-on is lezajlott az érvényesítés, 

további lehetőség van még október 16-án a BGGYK karon, október 20. és 22. között 

Lágymányoson és a BTK-n a Karrierközpont irodájában az érvényesítésre.  
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Nanosz Eleni Vaya a Párhuzamos Képzés kompenzációról érdeklődött. Borbély 

Krisztián elmondta, hogy a tervezett HKR módosításokról még folyik az egyeztetés, így 

a pályázók körét még nem tudják kiszélesíteni, de a jelenlegi bírálat során már 

figyelembe lesznek véve a tanulmányi teljesítmények is. Erről még egyeztetni fog a 

Tanulmányi Bizottsággal.  

Október 10-én az ÁJK Dékáni Hivatala hallgatói fórumot szervez a gólyatáborokban 

történtekkel kapcsolatban este hat órakor számolt be Zaránd Péter.  

Érkeztek be kérdések Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltántól az utalási listákkal 

kapcsolatban. Ezt továbbítani fogja mindenki felé. Várhatóan vendégül is látják az 

elkövetkezendő elnökségin, hogy megvitathassák a kérdéseket.  

Kiss Edina beszámolt arról, hogy Emmert Margit segítségét kérte az Állami 

Számvevőszék vizsgálatával kapcsolatban, amiben készséggel állt rendelkezésére és a 

lehető legtöbb kérdést igyekezett megválaszolni. Köszöni az ELTEfeszten való 

részvételt és munkát mindenkinek.  

17.37 Megérkezett Farag Alexandra. A jelenlévő mandátumok száma 8.  

Sujtó Attila kéri, hogy hadd tekintse meg a többi kar gólyatábori beszámolóját. 

Dukán András Ferenc jelezte, hogy amennyiben a többi kar ebbe beleegyezik, akkor 

továbbítja mindenki számára a beszámolókat. A többi kar tudta ezt támogatni.  

 

2. HÖOK Közgyűlés anyagainak tárgyalása 

Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a beszámolók nem érkeztek 

meg az ülésig, így sem azokat sem a HÖOK elnökjelölt programját nincsen lehetőségük 

megtárgyalni. Neki volt lehetősége a program tervezetét elolvasni, ami igen erős lett és 

minden belekerült, amit a programíró hétvégén megvitattak. Kritikaként annyit 

fogalmaz meg, hogy kevés konkrétumot tartalmaz a program. Garbai Ádám is 

megerősíti ezt. A napirendben említett alapszabály módosítás nem tudja, mire 

vonatkozik.  

Kiss Edina jelzi, hogy legcélszerűbb a közös leutazáshoz a negyed négyes 

közvetlen buszjárat lenne a népligetből.  Ha van rá igény akkor megveszi egyben a 

jegyeket. 
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Zaránd Péter kérdést indít el azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a nem időben 

megküldött beszámolókkal. Nanosz Eleni Vaya egyetért azzal, hogy ez a munka nem 

megfelelő és így nem szabadna elfogadni, de mivel a múltkori ülésen is megszavazták 

így szerinte legyenek következetesek. 

Zaránd Péter az ülés közben jelzi, hogy megérkeztek a beszámolók, amiket az 

elnökség áttekint. Az elnökség többsége szeretné még a beszámolók tartalmát 

leegyeztetni a saját elnökségével. Megvitatják a beszámolók minőségét és szóba kerül a 

mandátumok kérdése is. Az rendelkezésre álló 34 mandátumot az ELTE HÖK egy 2006-

os elnökségi határozat óta azonos módon veszi fel. Dukán András Ferenc elkészített 

egy analitikát, amiben a karokra járó hallgatók arányában kerül elosztásra a mandátum 

lefelé kerekítve és a maradék mandátum pedig az EHÖK-nél lesz. A mandátumok a 

következőképpen alakulnak: ÁJK-5, BGGYK-1, BTK-8, IK-2, PPK-4, TáTK-2, TÓK-2, TTK-

5, EHÖK-5. A mindenkori kari HÖK elnökök igényt tarthatnak a mandátumok 

felvételére, ha ezt nem teszik meg akkor a mandátumokat az EHÖK elnöke viszi. 

Az elnökség eldönti, hogy a beszámolók elfogadásakor külön míg az elnök 

megszavazásánál frakcióban fognak szavazni.  

 

3. OHÜB anyagok tárgyalása 

Borbély Krisztián ismerteti az elnökség számára a TÓK HÖK HKR módosítási 

javaslatait, amit már elfogadott a TÓK HÖK Küldöttgyűlése és a TÓK Kari Tanácsa is. A 

módosítások többsége szövegszerű módosítás. Egy-két olyan kérdés van amit 

szükséges megvitatni. Ezeket ismerteti részletesen is az elnökséggel és kitér az 

aggályos részekre. 

19.20 Csonka Balázs távozott. A jelenlévő mandátumok száma 7.  

Vita alakul ki az elnökségben arról, hogy mennyire tartozik az ő jogkörükbe a TÓK 

kari ügyeibe való beleszólás. Kiss Ádám véleménye szerint igenis szükséges ezek 

megvizsgálása, mert nem biztos, hogy a már lemondott elnökség a megfelelő 

döntéseket hozta meg.  

A kérdések megvitatása után az elnök az elnökség határozatot hoz arról, hogy a 

négy kérdéses pont kivételével a többi módosítását tudja támogatni az EHÖK 
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elnöksége, a többire pedig módosító javaslatot fog benyújtani. A szavazás egyben fog 

történni. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

 

4. Ombudsmani levél – válaszok 

Zaránd Péter jelzi, hogy mint a hat jelenleg tisztségben lévő hallgatói 

részönkormányzat írt választ a kérdésekre. Azt javasolja, hogy egyben válaszolják meg 

a levelet. Ezzel az elnökség nem ért egyet, mivel névre szóló leveleket kaptak, így úgy 

gondolják, hogy névre szóló választ is kell adni. Abban megegyeznek, hogy bár külön 

válaszolnak az egyes kérdésekre mindenki azonos tartalmú választ fog adni az EHÖK 

által megadott irányvonalak szerint. Ezt egy táblázatban fogják összesíteni, hogy lássák 

az egyes különbségeket. A válaszokról a tárgyhetet követő ülésen döntenek.  

 

5. Hallgatói önkormányzat jövője – stratégia 

Zaránd Péter elmondta, hogy sokan küldtek saját javaslatokat és sokan 

véleményezték az EHÖK által megírt reformjavaslatokat. Kérte az elnökséget, hogy 

mondják el véleményüket a tervezett reformokkal kapcsolatban. Kiemeli, hogy ezek 

csak tervezetek és nem kell azonnal döntést hozni az egyes kérdésekben. 

Az elnökség körében a legnagyobb vitát a közvetlen EHÖK elnök vagy EHÖK 

Küldöttgyűlési tag választás okozta. Véleményük szerint ez nem hozná közelebb a 

hallgatókat az EHÖK-höz, csak megnehezítené a szükséges választási részvételi arány 

elérését.  

Zaránd Péter javasolja, hogy az egységes tavaszi választásokkal kössék egybe az új 

alapszabály megírását is.  

Az elnökség végül megegyezett abban, hogy a célokról és reformterületekről hoz 

határozatot. 

Határozat: ELTE Hallgatói Önkormányzata átfogó, teljes tisztújítást tart 2015 

márciusában a részönkormányzati képviselőktől az EHÖK elnökéig. Az azt megelőző 

időszakban a szervezet a tisztújítás minden szabályzati feltételét megteremti az egyidejű 

választásoknak. 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzat elnöksége az érdekképviselet működését 

meghatározó reformokat kíván végrehajtani a következő témakörök mentén: az 
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érdekképviselet legitimációjának erősítése, ösztöndíj rendszer, szerkezeti és működési 

szempontok, közösségi autonómia kérdésköre, képzési struktúra, gazdálkodás, 

rendezvényszervezés, más az érdekképviseletben meghatározó területek. Mindezen 

módosításokat a HÖK széleskörű Alapszabály-módosítással és szükséges esetekben a 

Hallgatói Követelményrendszer módosításával kívánja véghezvinni. Az Elnökség a 

reformok kidolgozását a hallgatói vélemények széleskörű bevonásával és egyetemtől 

független külső szereplők segítségével kívánja elérni. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

 

6. Rektori kulturális pályázat kiírása 

Kiosztásra kerül a pályázati felhívás anyaga. Amint Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán 

is visszajelez, elindul a pályázat kiírása. 

Kiss Ádám javasolja, hogy a nyomdai közbeszerzéssel kapcsolatos szerződés 

lejárati dátuma is kerüljön bele a kiírásba és kéri, hogy kérdezzenek utána, hogy az 

egyetem mikorra tervezi a következő eljárás kiírását, hogy biztosítva legyenek a 

tavaszi kiadványok.  

Sujtó Attila javasolja, hogy a pályázatokkal kapcsolatos tisztségviselőnek a neve is 

ne csak a telefonszáma szerepeljen a kiírásban. 

A kiírás szövegét egyhangúlag elfogadta az EHÖK elnöksége.  

 

7. Egyebek 

Sujtó Attila mindenkit meghívott a tárgyhetet követő héten megrendezésre kerülő 

könyvbemutatóra a Könyvtár klubban.  

Nanosz Eleni Vaya a jegyzőkönyvekről érdeklődik. Meiszterics Bálint elmondta, 

hogy a megszaporodott ülések száma miatt vannak elmaradásai, de ezt igyekszik minél 

hamarabb pótolni. 

 

Vége: 23.42 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  
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Határozatok 

-A rektori kulturális pályázat kiírás szövegét egyhangúlag 

elfogadta az EHÖK elnöksége.  

-Az OHÜB anyagaival kapcsolatos döntés egyhangúlag 

elfogadva az elnökség által. 

-A reformokkal kapcsolatos határozat egyhangúlag 

elfogadva az elnökség által.  

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 

 

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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