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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Elnökségi 

2014. december 10. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

1. Személyi kérdések - HÖOK szerepvállalás 

2. Bejelentések 

3. ELTE Film nap 

4. Szenátusi anyagok tárgyalása 

5. Rektori sportpályázatok bírálása 

6. HÖK reform V. - Strukturális reform és hallgatói önszerveződő csoportok 

7. Egyebek 

 

Kezdés: 17.09 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előzetesen kiküldésre került. Zaránd Péter javasolja, hogy vegyék fel 

harmadik napirendi pontba az ELTE Film napot.  

A módosító javaslatokat egyhangúlag elfogadta az elnökség.  

Az napirendet egyhangúlag elfogadta az elnökség. 

Jelenlévő mandátumok szám 7. Orosz Gábort Németh Patrik helyettesíti, Nanosz 

Eleni Vayát pedig Takács Bence.  

 

Napirend előtt felszólal Kovács Márta, aki tájékoztatja az elnökséget arról, hogy 

2015.01.15-től a PPK dékáni titkárságán kezd el dolgozni így a jövőben nem ő lesz az 

EHÖK irodavezetője. Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget arról, hogy az állás 

meghirdetésre került a közigallas.gov.hu weboldalon, sok önéletrajz érkezett be. A 

döntést január elején fogják meghozni Főtitkár úrral és egy választott bizottsággal. Az 

állásra december huszonharmadikáig lehet jelentkezni.  

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

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 

 

2 

 
 

 

1. Személyi kérdések - HÖOK szerepvállalás 

Az elmúlt évekhez hasonlóan most is két opcionális tagot jelölnek a HÖOK 

választmányi tagságára, mert a szokás alapján a póttagot is az ELTE adja. A korábban 

megbeszéltek alapján egy fiatal motivált tagot szeretnének küldeni a választmányba. A 

korábbi levelezés alapján két név merült fel. Egyrészt Murai László a BTK-ról valamint 

Miklós-Kovács Janka a TTK-ról.  Az ülés során érkezik még jelölés Zaránd Péter EHÖK 

elnökre Sztilkovics Zorka részéről.  

17.31 Megérkezett Kiss Ádám. A jelenlévő mandátumok száma 8.  

Az ülésen két álláspont alakult ki az elnökség részéről. Egyrészt, hogy ha négy tagot 

ad az ELTE a HÖOK-ba akkor fontos, hogy minél több kar képviseltesse magát. Garbai 

Ádám személyében már van egy BTK-s tag a HÖOK elnökségében. Ezzel az indokkal az 

elnökség másik fele nem értett egyet. A kérdés megvitatása végén szavazást tartottak a 

jelölt személyekről.  

Miklós-Kovács Janka 3 igen, Murai László 5 igen. Zaránd Péter 7 igen 1 

tartózkodással támogatta az elnökség.  

Kiss Edina ismerteti az elnökséggel a fontosabb HÖOK időpontokat.  

Zaránd Péter részt vett a tárgyhéten tartott választmányi ülésen. Egyrészt szó volt 

a korábban már említett felsőoktatási aktualitásokról valamint a kancellárok 

beiktatásával járó strukturális átszervezésekről. A konzisztórium rendszere 

megmarad, de a HÖOK elérte, hogy hallgatói tag is megívott lehessen ezekre az 

ülésekre.   

 

2. Bejelentések 

Béni Kornél ismerteti az elnökséggel a gólyabáli műszaki specifikációk 

összeállításának jelenlegi helyzetét. Folyamatosan dolgoznak a karokkal illetve a 

kollégiumokkal a megfelelő dokumentáció kialakításán.  

18.13 Megérkezett Kovács Fanni. A jelenlévő mandátumok száma 9.  

Kiss Ádám nehezményezi, hogy a PPK felezőbálja is belekerült a gólyabálos 

közbeszerzéses eljárás tervezetébe. Kisebb vita alakult ki a kérdésben. Az elnökség 

nem értett egyet ezzel az állásponttal. 
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Dukán András Ferenc beszámolt a nagy rendezvényszervezési közbeszerzés 

állásáról. Kiss Ádám kéri, hogy a gólyabáli közbeszerzés kiírásán is dolgozzanak, ha 

esetlegesen a nagy közbeszerzés nem tud megvalósulni. 

Zaránd Péter ismertette a kérdőív kitöltésnek jelenlegi állását. Azt javasolja, hogy 

december 15-én történjen a lezárás. Kéri, hogy mindenki hirdesse.  

Az iskolaszövetkezet kérdésre januárban térnek vissza.  

 

3. ELTE Film nap 

Zaránd Péter elmondja, hogy megkeresést kapott a Film nappal kapcsolatban, 

hogy engedélyt kapjanak az ELTE névhasználatra. Sujtó Attila elmondja, hogy ez egy 

több éves hagyomány és ismerteti a programot az elnökséggel.  

Szimpátiaszavazás a kérdésről. Egyhangúan támogatva az elnökség által.  

 

4. Szenátusi anyagok tárgyalása 

Az elnökség megvitatta az előzetesen kiküldött szenátusi anyagokat. 

Csukovits Balázs beszámolt az ESN ELTE székhely kijelölésének folyamatáról. Az 

anyagot kidolgozták és egyeztették így kéri annak a támogatását.  

Megvitatásra került a szakkollégiumi stratégia valamint egy tehetséggondozási 

alap létrehozása is.  

Az Eötvös Kiadó gazdaságilag alul teljesített az évben, ennek oka az is, hogy az 

ELTE nem tud megfelelő mennyiségű megrendelést biztosítani a számukra.  

 

5. Rektori sportpályázatok bírálása 

Karvaly Márton ismerteti a beérkezett pályázatokat, hogy mik azok amik 

támogatásra kerülnek és miket kellett elutasítani, ezeket részletesen is megindokolja 

az elnökség számára.  

Kiss Ádám kéri, hogy az IK-s paintball pályázatot egészítsék ki a maximumra 

vagyis 60000 forintra, mert kevés sport van ami érdekli a kar hallgatóit és azt 

maximálisan kéne támogatni. 

Szavazás a javasol módosításról. 8 igennel és egy tartózkodással a módosítás 

elfogadásra kerül.  
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Az így létrejött rektori sport pályázat eredményeit egyhangúlag támogatja az EHÖK 

elnöksége.  

 

6. HÖK reform V. - Strukturális reform és hallgatói önszerveződő csoportok 

Zaránd Péter javasolja, hogy Dukán András Ferencet a napirendi pont vezetésére. 

Az elnökség egyhangúan támogatja.  

A napirendi ponton belül megvitatásra kerül a kabinet összetétele az azon belüli 

szintek és pozíciók tisztázása. Az elnökség egyhangúlag támogatja egy elnökhelyettesi 

pozíció létrehozását, aki az elnök akadályoztatása esetén tudna eljárni. Az alelnököket 

a küldöttgyűlés külön szavazza meg és annak kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az 

elnökség egységesen támogatja a közkapcsolati alelnöki név kommunikációs alelnökké 

történő módosítását. 

20. 26 Ákli Oktávia távozott. A jelenlévő mandátumok száma 8.  

Az ELTE Online főszerkesztőjének szerepéről kisebb vita alakul ki, hogy pontosan 

hova és ki alá tartozik. A jövőben ELTE Press főszerkesztője lenne.  Nem gondolják, 

hogy ezt alelnöki szintre kéne emelni.  

Ezután megvitatásra kerülnek a referensi tisztségek. Egyet értenek az elnökök 

abban, hogy az egyes referensek munkájáról ne az elnök hanem a szakterületi referens 

számoljon be a küldöttgyűlés felé.  

20.53 Kiss Ádám távozott. A jelenlévő mandátumok száma 7.  

Megvitatásra kerül, hogy melyik tisztség legyen alelnök és melyik maradjon 

továbbra is referensi szinten. Az elnökség nem tud megegyezni a kérdésben. 

 

7. Egyebek 

Márkus Mariann mindenkit meghív a tárgynapot követő napon megrendezésre 

kerülő Kitárt Ajtók Ünnepére.  

 

Vége: 21.35 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  
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Határozatok 

Szavazás a javasol módosításról. 8 igennel és egy 

tartózkodással a módosítás elfogadásra kerül.  

Az így létrejött rektori sport pályázat eredményeit 

egyhangúlag támogatja az EHÖK elnöksége.  

 

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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