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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Rendkívüli Elnökségi 

2014. november 05. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

1. Vendégünk Bezsenyi Tamás az ELTE EDÖK elnöke 

2. Bejelentések 

3. Vendégünk Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán hallgatói ügyek rektori biztosa - 

Téma: ösztöndíjakkal kapcsolatos kérdések 

4. Hallgatói Önkormányzat reform 

5. Egyebek 

 

Kezdés: 17.15 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előzetesen kiküldésre került. Zaránd Péter javasolja, hogy az előzetesen 

kiküldött napirendi pontokban az első és a második pont cseréljen helyet, és a második 

napirendi pontot akkor fogják tárgyalni, amikor Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán 

megérkezik.  

A módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta az elnökség.  

Az napirendet egyhangúlag elfogadta az elnökség. 

Jelenlévő mandátumok szám 8.  

 

1. Vendégünk Bezsenyi Tamás az ELTE EDÖK elnöke 

Egy rövid bemutatkozás után Bezsenyi Tamás ismertette az elnökséggel a saját 

elnöki programjában foglalt legfontosabb. 

Ebben szerepel többek között az egyes szakmai rendezvények összegyűjtése és 

eljuttatása a hallgatókhoz a megfelelő felületeken. Jó kapcsolatot szeretne kiépíteni Dr. 

Frei Zsolt Tudományos, kutatás-szervezési és innovációs ügyekért felelős rektor 
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helyettessel. A fő céljuk, hogy minél többen válasszák az ELTE doktori programjait a 

külföldi lehetőségek helyett. 

17.22 Megérkezett Kiss Ádám. A jelenlévő mandátumok száma 9.  

Sujtó Attila kérdésre kifejtette, hogy tervezik a tanári képzés folytatását a doktori 

képzésen belül is, amivel Horváth László alelnök fog foglalkozni, mint PPK-s hallgató. 

Nagy szerepet szánnak a folyamat segítésében a Tanárképző Központnak is. 

Szeretnének doktori képviseletet a kollégiumi ügyek területén amiről egyeztet 

majd a KolHÖK elnökével.  

 

2. Bejelentések 

Csonka Balázs lemondott KolHÖK elnöki tisztségéről november 13-ai hatállyal.  

Köszöni az adatigénylésre beérkezett információkat. Kéri a karokat, hogy mindenki 

javítsa a táblázatot, hogy az 2013 október és 2014 októbere közötti időszakot mutassa.  

Ezután az elnökség megvitatta annak kérdését, hogy pontosan melyik keret is az amiről 

az adatigénylés kérdez.  

Zaránd Péter kéri, hogy a Neptun jogosultságokkal kapcsolatos igényeket 

mindenki küldje el az igényeket a tárgyhetet követő hétfőig.  

Kiss Edina ismertette a HÖOK vezetőképző programját, amit reméli, hogy 

elektronikus formában is megküldenek a résztvevők számára. 

Meiszterics Bálint beszámolt arról, hogy a közbeszerzési osztállyal egyeztetett a 

nyomdai közbeszerzés lejárásáról. Azt az információt kapta, hogy folyamatban van az 

új közbeszerzés kiírása, de előfordulhat holt időszak a közbeszerzési folyamatban. 

Zaránd Péter megőrösítette, hogy az egyetemnek nem áll érdekében a kisebb 

közbeszerzések lassítása. A rendezvényes közbeszerzéssel is kiírás előtt állnak, de a 

teljes anyag készen van már.  

Tóth Róza elmondta, hogy kiírásra került a Párhuzamos Képzés kompenzáció, és 

kéri hogy ezt minden felületen hirdessük a hallgatóknak.  

A rektori kulturális pályázatnak a hiánypótlási folyamata zajlik.  

Sujtó Attila megemlíti a BTK HÖK vezetőképzővel kapcsolatos problémákat mely 

esetében a közbeszerzési partnert is felelősnek érzi. Meiszterics Bálint elmondja, 

hogy ez semmiképpen sem a Weco Travel Kft. hibája volt, és dolgozik a probléma 
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megoldásán. Az elnökség több tagja is javasolja, hogy ezeket a problémákat jelezzék a 

közbeszerzési osztály felé.  

Nanosz Eleni Vaya megemlítette, hogy aggályos az egyetemi könyvtár 

felújításának kitolása, és kéne alternatív megoldás a probléma áthidalására, mert így 

sok könyv nem elérhető így a hallgatók számára.  

Tóth Rita kéri, hogy küldjék el számára a Tudományos Bizottság tagjai a szükséges 

információkat, hogy tudjanak haladni a munkával.  

 

3. Vendégünk Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán hallgatói ügyek rektori biztosa - 

Téma: ösztöndíjakkal kapcsolatos kérdések 

Zaránd Péter azt javasolja, hogy az ösztöndíjakkal kapcsolatban beérkezett 

kérdéseket vitassák meg pontról pontra. 

Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán elmondta, hogy miután megkapta az aláírási 

feladatokat úgy gondolta mindenképpen fontos feltenni ezeket a kérdéseket és 

elindítani egy diskurzust a témában, hogy tisztázottak legyenek a kifizetések menetei 

és megfelelő indoklásai ezzel is javítva a HÖK megítélését.  

Fontosnak tartja, hogy az egyes kifizetések és ösztöndíjak meghatározása testületi 

döntés alapján történjen. Az elnökség megosztja a kifizetési metódusokat és 

döntéshozók körét Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal, aki javasolja, hogy az egyes 

keretek és ösztöndíjak meghatározása egységesen történjen a karokon.  

A hármas pont esetében megvitatták, hogy milyen módon történik vagy 

történhetne az egyes karokon az ösztöndíjak nyilvánosságra hozatala. Több lehetőség 

is felmerült megoldásként, mint például a Küldöttgyűlési határozatok nyilvánosságra 

hozatala a kari honlapokon. 

Az utolsó pontban Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán kiemeli, hogy szerinte egy 

tisztségért ne lehessen több ösztöndíjat kapni, és ezeken megfelelő irányba kell 

elmozdulni. Ezután vita indul meg az egyes keretek és azok kifizetésének 

lehetőségeiről és szabályozásairól. Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán ígéretet tesz arra, 

hogy az ülésen elhangzottakat mindenképpen továbbítani fogja az egyetem vezetése 

felé is, az elnökség pedig dolgozni fog a reformok során az ösztöndíjak kérdéseinek 

letisztázásán is.  
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4. Hallgatói Önkormányzat reform 

Zaránd Péter feleleveníti a korábban megbeszélt reformokhoz kapcsolódó 

időpontokat. Kéri, hogy a szükséges kérdőíves anyagokat mindenki időre küldje el, 

hogy megindulhasson az igényfelmérés. 

Nanosz Eleni Vaya jelzi, hogy a náluk tanuló survey statisztikus hallgatóknak is 

szükségük van pár napra a kérdőívek szakmai átdolgozásra.  

20.06 Nanosz Eleni Vaya távozott. jelenlévő mandátumok száma 8. 

Az elnökség megállapodik arról, hogy a következő időszakban külön napirendi 

pontban foglalkoznak az egyes reformkérdésekkel, hogy még decemberben végleges 

határozatot tudjanak hozni a kérdésekben.  

 

5. Egyebek 

Kovács Fanni jelzi, hogy a tárgyhét vasárnapján lejár a mandátuma, de újraindul 

az elnöki posztért. 

Sztilkovics Zorka mindenkit meginvitál a PPK HÖK Ruhacsere eseményre.  

Sujtó Attila meghív mindenkit a BTK-n megrendezésre kerülő holokauszt 

emlékavatásra.  

Kiss Edina tájékoztatja az elnökséget arról, hogy idén is megrendezésre kerül a 

mikulás gyűjtés több egyetem együttműködésében. A gyűjtőpontok a kari HÖK irodák 

lesznek. Kér mindenkit, hogy aktívan vegyenek részt a promóciós folyamatban.  

 

Vége: 20.30 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok -   

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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