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Kezdés: 17.12
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 feltűntetett harmadik napirendi pontot, a rektori sport
pályázat kiírását napolják el, mert még nem sikerült a kiírás szövegét egyeztetni Dr.
Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal.
A módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta az elnökség.
Az napirendet egyhangúlag elfogadta az elnökség.
Jelenlévő mandátumok szám 7.
1. Bejelentések
Zaránd Péter gratulál az újraválasztott Kovács Fanninak és Tallár Ákosnak.
Köszöni mindenkinek az adatigényléshez szükséges módosítások beküldését.
Tájékoztatja az elnökséget, hogy a HÖOK elkérte az elérhetőségeiket. A tárgyhetet
megelőző hétvégén részt vettek a HÖOK őszi vezetőképzőjén, amit sokkal pozitívabban
értékelnek, mint az elmúlt évek hasonló rendezvényeit.
Emlékeztet mindenkit a tárgyhét péntekén megrendezésre kerülő BTK-s
emlékműavatásra és kari ünnepségre.
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A tárgyhetet követő héten indul a mikulás csomaggyűjtés, aminek hirdetésére kér
mindenkit.
17.20 Megérkezett Sujtó Attila. A jelenlévő mandátumok száma 8.
Csonka Balázs beszámol az elnökségnek a KCSSK kollégiumban megrendezésre
kerülő Kultúrhét elnevezésű rendezvénnyel kapcsolatos egyetemvezetői retorzióról,
amiről már elektronikus formában is adott tájékoztatást. Jelzi, hogy több fórumon is
jelezni fogja ezt a problémát. Az elnökség megvitatja a kialakult helyzetet és sürgetik a
rendezvényes közbeszerzési eljárás elindítását.
17.27 Megérkezett Kiss Ádám. A jelenlévő mandátumok száma 9.
Nanosz Eleni Vaya felhívja a figyelmet az egyetemi könyvtár zárva tartására és az
ezzel kapcsolatos aggályaira.
Borbély Krisztián és több tisztségviselő is részt vett a Tolna megyei
pályaválasztási napon, amit pozitívan értékel.
2. Rektori kulturális pályázat bírálása
Csermák Attila ismertette a pályázati időszak eredményét az elnökséggel.
Összesen 39 pályázat érkezett be. Ismertette az elutasítások indoklását. A hiánypótlási
időszak rendben lezajlott kisebb Neptun problémákat leszámítva.
Nanosz Eleni Vaya javasolja, hogy a jövőben kerüljenek átgondolásra az egyes
keretek, amit kari vagy rektori sport- és kulturális pályázatokra költenek.
18.16 Megérkezett Tallár Ákos. A jelenlévő mandátumok száma 10.
Az elnökség megvitatta a pályázatokra szánt összegeket illetve az erre költhető
kereten lévő összegeket is. Csermák Attila elmondta, hogy szerinte nem mindegyik
pályázat tud megvalósulni ez alatt a rövid idő alatt. Nanosz Eleni Vaya javasolja, hogy
az egyes catering szolgáltatások összegét csökkentsék, mert nem feltétlenül látja
megfelelőnek, hogy ilyen jellegű pályázatokat támogassanak. Az elnökség egyet ért
vele, és javasolják, hogy kerüljön kidolgozásra egy egységes rendszer, ami alapján
elbírálásra kerülnek a pályázatok.
A táblázatban módosítják a megbeszéltek alapján az összegeket, majd ezt ismerteti
az elnökséggel Zaránd Péter. Kovács Márta aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban,
hogy a rövid időkeretek miatt a pályázatok közül nem tud majd mind megvalósulni.
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Kéri, hogy ezt a jövőben ezeket az időpontokat jobban egyeztessék le a pályázat kiírása
előtt.
Az ELTE EHÖK elnöksége határozatot hoz a Rektori kulturális pályázatok bírálásnak
során. A 25 és 37-es pályázatok értékének csökkentése mellett támogatják az érvényes
pályázatokat. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Szintén ennek a napirendnek a keretében történt meg a reformokhoz kapcsolódó
kérdőívek kérdéseinek megvitatása. Zaránd Péter kérte, hogy mindenki küldje el a
saját karára vonatkozó részeket, az EHÖK pedig kidolgozza az általános részeket. Ha
elkészült a végleges kérdőív, akkor azt Neptun üzeneten keresztül fogják kiküldeni a
hallgatóknak. Fontos, hogy minél hamarabb elinduljon, hogy ne legyen nagy csúszás
illetve, hogy ne legyen fedésben az OMHV kitöltésével. Ha van olyan rész a kari
kérdőívekben, ami többször megjelenik, akkor azt át lehet emelni az általános részbe.
3. HÖK reform I. - Legitimitás, választások
19.22-kor megérkezett Dr. Pozsár-Szenmiklósy Zoltán így az elnökség áttért a
harmadik napirendi pontra. Elmondja az elnökség számára, hogy a választási reformok
során mennyire fontos a legitimáció és a demokrácia. Fontos, hogy a hallgatók
érdekeltek legyenek a saját dolgaikat érintő folyamatokban így az érdekképviseleti
választásokban is. Fontos, hogy minél több induló legyen, és megfelelő viták
alakuljanak ki az egyes fórumokon a jelöltekkel kapcsolatban. Kiss Ádám egyetértését
fejezi ki a reformok fontosságával, de nem szeretné azt, hogy olyanok nyerjenek az
egyes választásokon, akiknek esetlegesen jobban sikerül a kampány viszont szakmailag
nem a leg felkészültebbek. Fontos, hogy a szakmai vitákra is sor kerüljön a kampányok
során, hogy a választók megismerjék az indulók szakmai felkészültségét.
19.59-kor távozott Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán.
Zaránd Péter összefoglalja Rektori biztos úr által elmondottakat és kiemeli
azoknak fontosságát. Kéri, hogy az ülés további részében a választási reformokról
essen szó. Szerinte nem érdemes a kari rendszerekről beszélni azokat meg kell hagyni
saját hatáskörben, hanem az egységes mindenkit érintő változásokat vizsgálják. Dukán
András Ferenc javasolja, hogy a tárgyhetet megelőző hétvégén tartott HÖOK
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vezetőképzőn elkészült választással kapcsolatos anyagot használják alapul, amit Tallér
Dániel is megerősített.
Zaránd Péter kiemelte, hogy fontos elgondolkozni azon is, hogy egy esetleges
kampányidőszakot is bele kéne foglalni az alapszabályba, mivel ez eddig nem szerepelt
benne.
Szóba kerül az egyes tisztségviselők megválasztási folyamatának rendszere is,
hogy mennyi lépcső legyen a választók és a választható személyek között. Az elnökség
tagjai kifejtik véleményüket a kérdésben. Dukán András Ferenc azt javasolja, hogy ne
konkrét dolgokról szóljon a vita, hanem alapelvekről, amiket lefektetnek és hagynak
benne mozgásteret az egyes részönkormányzatoknak.
20.16 Nanosz Eleni Vaya távotott. A jelenlévő mandátumok száma 9.
Az elnökség egyelőre szimpátiaszavazásokkal alkot véleményt az egyes
kérdésekről.
Mindenki egyetértett azzal, hogy a kari elnökökről véleményt kell alkotnia a
hallgatóknak a választások előtt.
Tisztségviselők egy részéről legyen közvetlen véleménynyilvánítás a hallgatók
részéről. Egyhangúlag támogatva az elnökség által.
EHÖK elnökségről legyen valamilyen módon közvetlen véleménynyilvánítás. 8 igen, 1
tartózkodás.
EHÖK

elnök

csapatáról

valamilyen

módon

történjen

közvetlenül

véleménynyilvánítás. Egyhangúlag támogatva az elnökség által.
Az elnökség megvitatta az EHÖK kabinet tagjainak választási folyamatait. Több
vélemény is elhangzott, hogy mi alapján történjen a megválasztás.
Az EHÖK elnökről és az alelnökökről az EHÖK küldöttgyűlése döntsön.
Egyhangúlag támogatva az elnökség által.
Az EHÖK referenseiről az EHÖK küldöttgyűlése döntsön. 8 igen, 1 tartózkodás.
Bárki jelölhet kabinet tagot. Senki nem támogatta.
EHÖK elnök vagy kari HÖK döntéshozó testülete jelölhet kabinet tagot. 8 igen, 1
tartózkodás.
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Az elnökség megvitatta az EHÖK küldöttgyűlés választásának menetét. Felmerült a
közvetlenül hallgatók által történő választás lehetősége, de a kari küldöttgyűlések által
történő választás lehetősége is.
Közvetlenül történjen az EHÖK küldöttgyűlési tagok választása. 3 igen, 2 nem, 3
tartózkodás.
Tizenhárom hónap legyen egy küldöttgyűlési tag mandátuma. Egyhangúlag
támogatva az elnökség által.
Az elnökség megvitatta az egyidejű választások nehézségeit.
A tisztségviselők mandátuma essen egybe a választásokkal. 7 igen, 1 nem, 1
tartózkodás.
Az elnökség elkezdte megvitatni azt, hogy egy személy mennyi ideig lehet
tisztségben az ELTE Hallgatói Önkormányzatán belül, de az ülés végéig nem sikerült
döntést hozni.
4. Egyebek

Senkinek sem volt egyebeke.
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Vége: 21.32
Teendők,
határidőkkel

Az ELTE EHÖK elnöksége határozatot hoz a Rektori
kulturális pályázatok bírálásnak során. A 25 és 37-es

Határozatok

pályázatok értékének csökkentése mellett támogatják az
érvényes pályázatokat. Egyhangúlag elfogadva az elnökség
által.

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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