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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Elnökségi 

2014. október 22. (szerda) 17:00 óra, 

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

 

1. Bejelentések 

2. Hallgatói képviselet jövője 

3. Ombudsmani levél 

4. Október 23-i megemlékezés 

5. Sítábor 

6. Egyebek 

 

Kezdés: 17.14 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előzetesen kiküldésre került. Módosító javaslat nem érkezett. 

Az napirendet egyhangúlag elfogadta az elnökség. 

Jelenlévő mandátumok szám 9.  

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter gratulál Ákli Oktáviának frissen megválasztott TÓK HÖK elnöknek, 

Gulyás Tibor HÖOK elnöknek és Bezsenyi Dániel EDÖK elnöknek.  

Részt vett a Közalkalmazotti Tanács ülésén ahol kértek tájékoztatást a HÖK körüli 

dolgokról, illetve a jövőbeni együttműködésről, de erre nem került sor az ülés során. 

Részt vett a tárgyhét hétfőjén megrendezett hallgatói fórumon az ÁJK-n. Beszámolt 

az ott elhangzottakról. Az ÁJK-s választásokon csak 19 százalékos volt a részvétel, így 

nem tudni, hogy érvényesnek számít e a választás.  

A tárgynapot megelőző napon többekkel együtt részt vett a Dr. Fábri György által 

szervezett beszélgetésen.  
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Idén is megrendezésre kerül a külügyi börze két helyszínen (BTK, Lágymányos). 

Kéri a lágymányosi karok vezetőit, hogy egyeztessenek a dékánjaikkal, hogy ingyen 

igénybe tudják venni a Gömb Aulát. Az esetlegesen felmerülő költségeket az érintett 

karok önkormányzatai fizetnék.  

Kiss Edina elmondta, hogy megérkezett az őszi HÖOK vezetőképzőre a meghívó. 

Kéri, hogy mindenki 29-e éjfélig küldje el neki a résztvevő adatait, hogy időben le 

tudják adni a jelentkezést. A karok átlagban 5-6 fővel vegyenek részt a rendezvényen.  

Zaránd Péter elmondta, hogy a tárgyhéten összeült a Felsőoktatási Kerekasztal. 

Kéri, hogy a kiküldött anyagot a tárgyhét vasárnapjáig mindenki véleményezze.  

A rektori kulturális pályázat még nem indult el, mert egyeztetni kell még Dr. 

Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal. Az elnökség határoz arról, hogy a jóváhagyástól 

számítva minden eddig meghatározott dátumot módosítanak egy nappal addig, amíg a 

jóváhagyás nem történik meg. Egyhangúlag elfogadta az elnökség.   

Érkezett egy fizetési felszólítás a Fővárosi Gazdasági Kollégiumtól, akik az ELTE 

ESZ Kft. felszámolásával foglalkozik. Zaránd Péter elmondta, hogy a számlára sem 

megrendelő sem szerződés nem áll a birtokukban. Tíz napot adtak fizetési határidőnek. 

Mindenképpen ki kell vizsgálni a kérdést, és ha szükséges bírósághoz fognak fordulni.  

Nanosz Eleni Vaya az oktatói hozzáférésről érdeklődik. Zaránd Péter elmondta, 

hogy még nem érkezett be mindenkitől a szükséges adatokat. Nanosz Eleni Vaya kéri, 

hogy sürgessék meg a folyamatot. A KolHÖK tisztségviselőinek hozzáférése is 

szükséges lesz.  

 

2. Hallgatói képviselet jövője 

A napirenden belül megvitatta az elnökség a tárgynapot megelőző beszélgetésen 

elhangzottakat és mindenképpen előremutatónak ítélték meg és támogatják a további 

hasonló rendezvényt, akár ennek a folytatását.  

Ezután az elnökség megvitatta a reformokhoz kapcsolódó ütemtervet, amivel az 

elnökség egyetértett. Az első szakaszban hallgatói igényfelmérést fognak tartani 

kérdőív formájában. A kérdőívet mindenki elkészíti november 7-re. Ehhez, ha 

szükséges igénybe vehetik a TáTK és PPK hallgatóinak segítségét, akik jártasak a 
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kérdőívek szerkesztésébe. Abban is megegyeztek, hogy lesz a kérdőívnek egy általános 

és egy karspecifikus része is.  

 

3. Ombudsmani levél 

Az elnökség az elkészült táblázat alapján megvitatta az egyes pontokat és a 

szükséges módosításokat. Zaránd Péter elmondta, hogy a HÖOK azt javasolta, hogy a 

válaszadás intézményenként történjen meg. Kéri, hogy a válaszokat mindenki küldje 

meg határidőre.  

 

4. Október 23-i megemlékezés 

Már levélben tájékoztatta az elnökséget Zaránd Péter arról, hogy szeretne egy 

október 23-ai megemlékezést az Egyetemisták Parkjában hagyományteremtő jelleggel. 

Nanosz Eleni Vaya kiemeli, hogy szerinte akkor érdemes ilyen megmozdulásokat 

szervezni ha testületileg részt tudunk venni rajta. Kiss Ádám kéri, hogy kérdezzenek 

rá miért nincsen egyetemi szintű megemlékezés, és támogatja, hogy az elkövetkezendő 

években is legyen megemlékezés. Az elnökség támogatja a kezdeményezést így október 

23-án 11 órakor megtartják a megemlékezést. Zaránd Péter kéri, hogy mindenki 

tájékoztassa a tisztségviselőit.  

 

5. Sítábor 

Zaránd Péter ismerteti a két beérkezett sítábori ajánlatot az elnökséggel, amiről 

összehasonlító táblázat is készült, hogy melyik a legelőnyösebb a hallgatók számára. A 

két beérkezett lehetőség a Sport Pont Programtól és a MEEX-től érkezett. Mindegyik 

kínál olyan lehetőségeket kedvezmények terén, amit vissza lehet forgatni a jelentkezők 

javára. Az elnökség megvitatta azt, hogy melyik tábort érdemesebb támogatni. Kiss 

Ádám jelezte, hogy szerinte nem feltétlenül muszáj választani, hanem lehetne 

mindegyiket reklámozni, hogy szélesebb választási lehetőséget biztosítsunk a 

hallgatóknak. Zaránd Péter erre reflektálva elmondta, hogy ez azért nem lehetséges, 

mert kizárólagos marketingszerződést kötnek azzal a céggel, akit kiválasztanak, így 

csak őt lehet majd hirdetni.  
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Szavazás eredménye: MEEX: 0 szavazat, Sport Pont Program: 7 szavazat, 2 

tartózkodás. Az ELTE elnöksége a Sport Pont Program sítáborát támogatja.  

 

6. Egyebek 

Zaránd Péter elmondta, hogy ismételten kaptak egy közérdekű adatigénylést 

három napos teljesítési határidővel. Kért rá hosszabbítást, így tizenöt napon belül kell 

beszolgáltatni az elmúlt egy év ISZTK keretről történt kifizetéseket. Kéri, hogy 

november harmadikáig mindenki készítse el a szükséges táblázatot és küldje el. A 

lehető legszélesebb körben vegyék a tisztségviselői pozíciókat. 

Sztilkovics Zorka jelezte, hogy felmerült egy olyan kérdés, hogy a hallgatói 

jogorvoslati bizottságba mi alapján történik az oktatói és hallgatói delegálás. Zaránd 

Péter elmondta, hogy a három tagból egyet, az EHÖK egyet az EDÖK és egyet közös 

megegyezés alapján történik a két hallgatói tag pedig a két szervezetből kerül ki és 

attól függően vesznek részt az ülésen, hogy milyen hallgató ügyét tárgyalják.  

 

Vége: 20.47 

 

Teendők, 

határidőkkel 
November 7-e: hallgatói kérdőív elkészítésének határideje.  

Határozatok 
Az ELTE elnöksége a Sport Pont Program sítáborát 

támogatja.   

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 
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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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