
 
 

 
 

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 

 

1 

 
 

Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Rendkívüli Elnökségi 

2014. november 26. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

1. Bejelentések 

2. Rendezvények 

3. Felsőoktatási aktualitások 

4. HÖK reform III. - Ösztöndíjak, képzési reform, közösségi autonómia 

5. Egyebek 

 

Kezdés: 17.14 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előzetesen kiküldésre került. Kiss Ádám jelzi, hogy külön napirendi 

pontban beszéljenek a rendezvényekről. Zaránd Péter javasolja, hogy ez a második 

napirendi pont legyen, valamint harmadik napirendi pontként beszéljenek a 

felsőoktatás aktualitásairól. 

A napirendek elfogadása előtt Tallár Ákos helyettesének Deák Milánnak 

tanácskozási jogot szavaz egyhangúan az elnökség. 

A módosító javaslatokat egyhangúlag elfogadta az elnökség.  

Az napirendet egyhangúlag elfogadta az elnökség. 

Jelenlévő mandátumok szám 7.  

 

1. Bejelentések 

Borbély Krisztián beszámol a párhuzamos képzéskompenzáció bírálásról, aminek 

a bírálása során már tanulmányi teljesítményeket is figyelembe vették. 

17.20 Megérkezett Nanosz Eleni Vaya. A jelenlévő mandátumok száma 8.  
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A végleges változtatások a következő időszakra legyeztetésre kerülnek Főtitkár 

úrral. Volt olyan hallgató, aki a tandíj nyolcvan százalékát is visszakapta a bírálás 

alapján.  

Dukán András Ferenc ismertette a kérdőív jelenlegi helyzetét. Eddig csak három 

karról kapta meg. A felület elkészítése folyamatban van és a tárgynap estéjén el is 

indulhat a kérdőív. Zaránd Péter nehezményezi, hogy sokan nem küldték el a 

megadott határidőre a kérdőív részüket. Véleménye szerint nem a legmegfelelőbb, ha a 

saját maguk által megszabott határidőket sem képesek tartani. Megköszönte a PPK-nak 

és a TáTK-nak, hogy segítettek a kérdőívek elkészítésében.  

A Doktoranduszok Országos Önkormányzatának új elnöke Keresztes Gábor lett. 

Zaránd Péter ismertette az elnökségének tagjait.  

Dömötör Tamás Albert kéri, hogy az aktuális kampányokat mindenki hirdesse és 

ismerteti az OMHV kampány mentét az elnökséggel. Nanosz Eleni Vaya az 

ELTEvízióról érdeklődik, hogy miért csökkent az adások száma. Dömötör Tamás 

Albert ismerteti a kialakult helyzetet és a tervezett átalakításokat. 

Meiszterics Bálint tájékoztatja az elnökséget a gazdasági évzárásról és a 

közbeszerzési folyamatok alakulásáról.  

Nanosz Eleni Vaya jelzi, hogy a jelenlegi rektori kulturális pályázatnak rosszak a 

visszajelzései és kéri, hogy a jövőben erre jobban figyeljenek oda és már a kiíráskor 

tájékoztassák erről a hallgatókat, hogy esetlegesen milyen problémák merülhetnek fel.  

Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a Neptun jogosultságok 

helyzete tisztázódni látszik, már csak az ÁJK nem küldte a szükséges adatokat.  

Nanosz Eleni Vaya a gazdasági alelnöki tisztségen történő változásról érdeklődik. 

Dukán András Ferenc elmondja, hogy januárig tervez tisztségben maradni, de 

legkésőbb az új alapszabály elfogadásáig, de az utódválasztási folyamatban nem 

szeretne részt venni.  

Zaránd Péter elmondja, hogy a tanulmányi osztályokra történő informatikai 

eszközbeszerzést eltolták januárra az egyes vizsgálatok miatt.  

Kiss Ádám kéri, hogy a rektori kulturális pályázat táblázatát küldjék ki az 

elnökségnek, illetve, hogy a mikulás gyűjtés határidejét tolják ki.  
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2. Rendezvények 

Kiss Ádám kéri, hogy tájékoztassák az elnökséget a rendezvényes közbeszerzés 

jelenlegi állásáról. Dukán András Ferenc elmondja, hogy a kész dokumentum jelenleg 

a közbeszerzési osztálynál és a munkacsoportnál van, valamint Dr. Pozsár-

Szentmiklósy Zoltán véleményére várnak. Kiss Ádám kéri, hogy továbbítsa a 

levelezési folyamatot ezzel kapcsolatban az elnökségnek indoklásokkal, hogy hol akadt 

el a folyamat.  

18.01 Megérkezett Sztilkovics Zorka. A jelenlévő mandátumok száma 9.  

Ezen kívül javasolja, hogy indítsanak egy külön eljárást a gólyabáloknak. Zaránd 

Péter kéri Dukán András Ferencet, hogy vesse fel ennek lehetőségét a bizottságnak.  

 

3. Felsőoktatási aktualitások 

Zaránd Péter ismerteti a korábban kiküldött anyagokat az elnökséggel, valamint 

Felsőoktatási tervezőtestület ülésén történteket melyen, a tárgyhát hétfőjén vett részt. 

Újabb szakokon fogják maximalizálni a minimum ponthatárt ami az ELTE-t két 

BTK-s szak esetében, érinti, ez pedig az asszirológia és egyiptológia. Az előző évi 

ponthatárt fogják figyelembe venni. Egyes szakokon várható pont csökkenés, mint 

például a jogászképzés. Több szak esetében lehet keretszám csökkentés, mint például a 

történelem szak. A cél a tanárképzés felé történő orientálás. Kéri, hogy az anyagokat 

csütörtökig mindenki részletezze. 

A kancellári pályázat határideje lejárt, még nem tudni az eredményt.  

 

4. HÖK reform III. - Ösztöndíjak, képzési reform, közösségi autonómia 

Zaránd Péter Dukán András Ferencet javasolja a napirendi pont vezetésére. 

Egyhangúlag támogatva az elnökség által.  

Zaránd Péter jelzi az elnökségnek, hogy a mostani döntéseket a kérdőívek 

kiértékelése után újra tárgyalni fogják.  

Az első téma, amit megvitat az elnökség az az, hogy egy személy egyszerre 

betölthet-e több tisztséget. Több kérdés is felmerül a téma megvitatása során. Egyrészt, 

hogy milyen szinteken nézzük a párhuzamos tisztségeket. Orosz Gábor jelzi, hogy 

náluk a diákbizottsági tagok is választott képviselők, de nem gondolja, hogy ettől még 
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ne tölthetnének be tisztséget a KolHÖK-ben vagy más kari HÖK-ökben. Sujtó Attila 

ugyanezt a párhuzamot vonja az intézeti képviselőkkel kapcsolatban. Kiss Ádám 

javasolja, hogy legyen türelmi idő a két tisztség betöltésére, hogy legyen idő betanítani 

az utódokat. Sztilkovics Zorka és Sujtó Attila szerint nem baj, ha valaki több 

tisztséget tölt be az ELTE HÖK-ön belül. Zaránd Péter javasolja, hogy a KolHÖK-öt az 

EHÖK-öt és a karokat kezeljék külön. Több szavazás is történt a kérdésben. Az elnökség 

végül egyhangúlag az támogatta, hogy egy személy két tisztséget három hónap átfedéssel 

tölthet be.  

Ezután az elnökség megvitatta a tisztségviselők visszahívásának kérdést. Több 

vélemény is kialakult azzal kapcsolatban, hogy konstruktív bizalmatlanságival lehessen 

e valakit visszahívni vagy csak simán a visszahívás történjen meg.  

Dukán András Ferenc ismertette az eddigi határozatokat illetve a nyitva maradt 

kérdéseket. 

A nyitva maradt kérdések az egyes tisztségek betöltésnek intervallumaira 

vonatkoztak, hogy meddig lehet valaki tisztségviselő, HÖK és EHÖK elnök.  

Az EHÖK elnöksége 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

Az ELTE EHÖK Elnöksége a következőek alapján megbízza az EHÖK Kabinetet, hogy 

dolgozza ki az új Alapszabály tervezetének megfelelő részeit: 

Az ELTE HÖK-ben minden elnökjelöltről kötelező az általa képviselni kívánt 

hallgatók közvetlen véleménynyilvánítása 

Az EHÖK Kabinet tagjait egyesével választja meg az EHÖK Küldöttgyűlése, 

részönkormányzatok testületi vagy EHÖK elnöki jelölés alapján (elnök, alelnökök, 

kabinetfőnök/elnökhelyettest és az ELTE Online főszerkesztője esetén a KGY kizárólagos 

hatásköre a döntés) 

Az EHÖK KGY részönkormányzatok általi delegáltjait legfeljebb egy áttét 

választhatja el az adott részönkormányzat hallgatóitól 

Tavasszal egy időben történő képviselőválasztások után évente vagy kétévente 

(részönkormányzati döntés alapján, az EHÖK-ben évente) teljes tisztújítással járó alakuló 

Küldöttgyűlést kell tartani 

Tisztségviselő vagy ELTE HÖK egyetemi vagy részönkormányzati 

elnökségi/választmányi tag egy személy összesen 5 évig lehet 
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Egy személy nem tölthet be két tisztséget az ELTE HÖK-ben egyidejűleg 3 hónapnál 

hosszabban egyszerre az EHÖK-ben és egy részönkormányzatban 

Az EHÖK Elnökségének a tagja egy személy összesen legfeljebb 4 évig lehet 

(tisztségtől függetlenül) 

HÖK elnök egy tisztségben legfeljebb 3 évig lehet egy személy összesen 

EHÖK elnök 2 évig lehet egy személy összesen 

Az ELTE HÖK-ben bármely tisztségviselő visszahívható az őt megválasztó testület 

(vagy közvetlen választás esetén az adott kérdésben szavazati joggal rendelkező 

hallgatók) által 

Az ELTE HÖK-ben bármely küldöttgyűlési képviselő visszahívható az őt megválasztó 

szavazókörben szavazni jogosultak bizonyos százalékának aláírásainak összegyűlése 

esetén 

Hallgatói kezdeményezésre bármilyen kérdésben ügydöntő szavazást kell kiírni, 

amely eredményétől eltérő álláspontot az adott részönkormányzat (egyetemi szintű 

kérdés esetén az EHÖK) nem alakíthat ki. 

Ezután az elnökség megvitatta az egyes ösztöndíjak, ösztöndíj keretek mértékét, 

azt, hogy kik felelősek ezek kiosztásárét és, hogy egyes személyek mekkora összegeket 

kaphatnak az egyes keretekből illetve, hogy az elnöki tisztségért mekkora ösztöndíjat 

lehessen kapni. Mindenki fontosnak tartotta, hogy megfelelő metódusok és elvek 

alapján történjen ezeknek a meghatározása. Szóba kerültek a Kari Ösztöndíj 

Bizottságok is és azoknak közalkalmazotti tagjai akik a jövőben részt vesznek a bírálás 

folyamatában.  

Az EHÖK elnöksége 8 igen, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Az ELTE EHÖK Elnöksége a következőek alapján megbízza az EHÖK Kabinetet, hogy 

dolgozza ki az új Alapszabály tervezetének megfelelő részeit és készítse elő a szükséges 

HKR módosítási javaslatokat: 

Az Egyetem szabályzatait úgy kívánja a Hallgatói Önkormányzat átalakítani, hogy 

az ösztöndíjak bírálása egységesen karonként 50%-ban hallgatói és 50%-ban 

közalkalmazotti tagokból álló testület bírálja el az összes kari ösztöndíjat, az egyetemi 

szintű ösztöndíjakat ezzel azonos hallgatói arányú testület bírálja el, a KÖB elnökét a KT, 

EHSZÖB elnökét a Szenátus választja meg 
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A Kiemelkedő Hallgatói Teljesítmény Egyszeri Ösztöndíja megszüntetésre kerül, a 

jelenlegi keret az ISZTK és a működési keret között kerül szétosztásra, ezen keretekre 

vonatkozó szabályzatok átdolgozásával 

HÖK elnök az elnökségért kapott közéleti ösztöndíjon kívüli más közéleti ösztöndíjat 

nem kaphat 

Az (egyszeri és rendszeres) közéleti ösztöndíj egy személy által kapható havi 

összegének maximuma a KSH által legutoljára megállapított létminimum egy fogyasztási 

egységre számított havi összege 

HÖK-ös közéleti tevékenységért csak (alapszabályban megnevezett) tisztségviselő 

kaphat rendszeres közéleti ösztöndíjat. 

 

5. Egyebek 

Sztilkovics Zorka mindenkit szeretettel vár a tárgynapot követő napon 

megtartásra kerülő elnökválasztó küldöttgyűlésre. 

Farag Alexandra pedig a tárgyhetet követő hét hétfőjén megtartásra kerülő 

elnökválasztó küldöttgyűlésre vár mindenkit.  

 

Vége: 21.25 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok Lásd fentebb dőlt betűkkel 

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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