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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Elnökségi 

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

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

  

(0. Karácsonyi ajándékozás) 

1. Bejelentések 

2. Felsőoktatás 

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

4. 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 vegyék fel 

második napirendi pontba a Felsőoktatást.  

A módosító javaslatoi egyhangúlag elfogadta az elnökség.  

Az napirendet egyhangúlag elfogadta az elnökség. 

Jelenlévő mandátumok szám 9.  

 

 

(0. Karácsonyi ajándékozás) 

A tervezett napirendek előtt az ELTE HÖK elnöksége és kabinete megajándékozza 

egymást.  

17.25 Megérkezett Kiss Ádám. A jelenlévő mandátumok száma 10. 

17.37 Sztilkovics Zorka távozott. A jelenlévő mandátumok száma 9. 

 

1. Bejelentések 

Az EHÖK vezetőképző 2015. július 6-10 között kerül megrendezésre. 
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A Neptun klienshez megérkezett minden igény, most folyik a levelezés ezzel 

kapcsolatban.  

A kérdőív kitöltése lezárult. A szükséges eredmények továbbításra kerültek a 

TáTK-hoz, illetve azokhoz a karokhoz ahol saját maguk értékelik ki a kérdőívet. Ez 

esetben az általános részt továbbra is a TáTK fogja vizsgálni. Nanosz Eleni Vaya a két 

ünnep közötti időszakra ígéri az eredményeket.   

Zaránd Péter részt vett a költségvetési tárgyaláson, a tárgyhét hétfőjén. Sok téma 

előkerült, de döntés még nem történt. A HÖK költségvetésével kapcsolatban a cél, hogy 

megtartsák a tavalyi összeget, ez még tárgyalás alatt van. Szóba került a szakkollégiumi 

stratégia.  

17.49 Megérkezett Zágonyi Beáta aki Sztilkovics Zorkát helyettesíti 

távollétében. A jelenlévő mandátumok száma 10.  

Létrehoznak egy külön kommunikációs alapot az Egyetem kommunikációs 

stratégiájának megvalósítására.  

A tárgyhéten tartott Szenátusi ülésen még Csonka Balázs vett részt, mint volt 

KolHÖK elnök, akinek a mandátuma január elsejéig tart. Az elnökség egyetért azzal, 

hogy ezt a tagságot rendeljék hozzá automatikusan a KolHÖK elnökéhez, hogy ne 

kelljen mindig újra delegálni. Az új delegálásra januárban kerül sor az EHÖK 

küldöttgyűlésén.  

Csukovits Balázs megköszöni az ESN ELTE székhelyhasználatának támogatását. 

Ismerteti az elnökséggel az egyesület létrehozásának folyamatát.  

Az új alapszabály megírása elkezdődött. Jelenleg hetven százalékosan van kész. Az 

elnökség nem támogatja a HKR szerű felépítést. A tervek szerint január végén kerül 

elfogadásra. Addig lehet majd véleményezni kari szinteken. 

 

2. Felsőoktatás 

Zaránd Péter kioszt egy dokumentumot az elnökök számára, amit az 

Egyetemvezetői Értekezletet követően kapott Orosz Éva rektorhelyettes asszonytól 

kapott. Ebben azok a szakok szerepelnek, amiknek a költségtérítési összegét növelni 

szeretnék. Mindenki aggályát fejezi ki ezzel kapcsolatban, mivel ennek az 
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elfogadásához kari tanácsi döntés szükséges. Péntekig van lehetőség a dokumentumok 

részletes véleményezésére.  

 

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

Dukán András Ferenc vezeti a napirendi pontot, ezt egyhangúan támogatja az 

elnökség.  

Orosz Gábor ismerteti az elnökséggel, hogy miként döntött a választmány a kari 

kollégiumi referensek mandátumával kapcsolatban. Nem kívánják visszaadni a KolHÖK 

küldöttgyűlési mandátumukat, de mindenképpen szeretnének nyitni feléjük és bevonni 

őket a munkába, hogy tisztában legyenek a kollégiumokkal kapcsolatos ügyekkel.  

19.22 Sztilkovics Zorka megérkezik, így a mandátumát visszavette Zágonyi 

Beátától. A mandátumszám nem változott.  

Az EHÖK is nyit a KolHÖK felé és nagy arányban támogatják azt, hogy a KolHÖK is 

négy mandátummal vegyen részt az EHÖK küldöttgyűlésében. 

Megvitatják az osztatlan tanárszakosok helyzetét is. A kérdés főként az, hogy a 

megfelelő érdekképviseletüket miként lehetséges kialakítani. Szóba kerül külön 

önkormányzat létrehozása és az EHÖK-ön belüli külön ezzel a területtel foglalkozó 

tisztség létrehozása is. Ezzel kapcsolatban nem születik döntés, de a jövőben is 

foglalkozni fognak a kérdéssel.  

Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy a kari részönkormányzatokon túl 

speciális területekkel foglakozó részönkormányzatok is legyenek. 

Vita arról, hogy az EHÖK elnöknek legyen e mandátuma az EHÖK 

Küldöttgyűlésben. A többség azt támogatja, hogy ne legyen mandátuma. 

Az elnökség összetételén nem kívánnak változtatni.  

Az elnökség azt is támogatja, hogy a szociális és tanulmányi területen kívül minden 

szakterületbe történjen delegálás minden részönkormányzat szintjéről.  

 

4. Egyebek 

Béni Kornél tájékoztatja a gólyabálok műszaki specifikációinak készülésének 

jelenlegi állásáról az elnökséget. 
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Szóba kerülnek a jegyzőkönyvek, hogy miért nem kerültek még kiküldésre. Zaránd 

Péter megígéri, hogy igyekeznek pótolni ezt a hiányosságot. 

 

Vége: 21.34 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok - 

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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