ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Jegyzőkönyv
ELTE EHÖK Elnökségi
2015. január 14. (szerda) 17:00 óra,
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
1. Bejelentések
2. HÖK reform - Alapszabály, fennmaradt kérdések tárgyalása - Vendégünk Dr.
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, hallgatói ügyek rektori biztosa
3. Egyebek
Kezdés: 17.23
Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics
Bálintot.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előzetesen kiküldésre került. Módosító javaslat nem érkezett.
Az napirendet egyhangúlag elfogadta az elnökség.
Jelenlévő mandátumok szám 10.
1. Bejelentések
Az Ombudsmani jelentés kiküldésre került. Kéri, hogy mindenki tanulmányozza át
a dokumentációt. Kiálltak a gólyatáborok fontossága mellett, de más szabályos
kereteket kell erre biztosítani.
A HÖOK iroda elköltözött a Honvéd utca 38.-as számra.
Kérik, hogy az OMHV kitöltését mindenki hirdesse. Jelenleg mindenki 30
százalékos kitöltöttség felett áll.
A hétfői Egyetemvezetői Értekezleten bemutatkozott az ELTE kancellárja Dr.
Scheuer Gyula. A kinevezése még nem történt meg, így csak tanácskozási joggal vesz
részt egyelőre az üléseken. A kinevezés után mindenkivel szeretne külön egyeztetni.
Kiss Edina ismertette a 2015-ös EDUCATIO kiállítás részleteit az elnökséggel.
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Dukán András Ferenc jelezte az elnökség számára, hogy a forrásallokációs
modellt a Gazdasági Bizottság a tárgyhét péntekén fogja tárgyalni. Az ehhez szükséges
anyagok kiküldésre kerültek a bizottság számára. Az ülés után a Bizottság
előterjesztést fog készíteni erről az elnökség számára, amit a soron következő ülésen
tárgyalhat majd az elnökség. Kéri, hogy mindenki biztosítson embert az ülésre. Nanosz
Eleni Vaya kéri, hogy minden szempont alaposan kerüljön megtárgyalásra az ülés
keretein belül.
Sujtó Attila az irodavezetői pályázatról érdeklődik. Zaránd Péter elmondta, hogy
a beérkezett 31 pályázatból hét került kiválasztásra, amiből négyen jöttek el a
személyes interjúra. Közülük még nem született döntés.
Sujtó Attila az elektronikus választás állásáról kérdez. Zaránd Péter elmondta,
hogy a rendszer beszerzése folyamatban, hozzáteszi, hogy vélhetően a kancellár
érkezése felgyorsítja a folymatot . Addig a HÖK-ök feladata annyi, hogy elkészítik a
kérdőív sémákat. A tesztelés is hamarosan megkezdődik. Nanosz Eleni Vaya jelzi,
hogy Tabajdi Péter által írt levél nem a legmegfelelőbb stílussal fogalmazódott meg.
Zaránd Péter elnézést kér a levél miatt az elnökségtől. Sujtó Attila és Orosz Gábor is
kéri, hogy az ezzel kapcsolatos levelezésről az elnökség is kapjon másolatot.
Kiss Ádám arról érdeklődik, hogy a tervezett szenátusi ülés időpontok mennyire
állandóak. Zaránd Péter elmondja, hogy a kancellár érkezésével várhatóan ezek az
időpontok módosulni fognak.
Az elnökség elbúcsúzik és megköszöni Kovács Márta irodavezető sok éves
munkáját.
2. HÖK reform - Alapszabály, fennmaradt kérdések tárgyalása - Vendégünk Dr.
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, hallgatói ügyek rektori biztosa
Zaránd Péter elmondja, hogy az ülésre meghívta Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltánt
valamint Kuti Pétert aki segített az alapszabály megírásában. Az alapszabályhoz
kapcsolódó módosításokat a tárgynapot megelőző napig lehetett elküldeni.
A reformokkal kapcsolatban még pár kérdés nem került lezárásra, valamint a
hallgatói kérdőív eredményeit is össze kell vetni az esetleges alapszabályi és elnökségi
döntésekkel, ha azok ellentmondásban vannak.
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Zaránd Péter felkéri Dukán András Ferencet a napirendi pont levezetésére.
Egyhangúlag támogatja az EHÖK elnöksége.
A korábbi ülésekről nyitva maradt kérdéseket tárgyalja először az elnökség. Az
ügydöntő szavazás kérdése maradt még tisztázatlan. Dönteni kell arról, hogy hány
százalék legyen az ügydöntő szavazás Zaránd Péter kifejti véleményét, hogy
mindenképpen életszerű arányokra van szükség ahhoz, hogy a hallgatók valóban
beleszólhassanak a saját ügyeikbe. Ha ezt nem teszi meg az elnökség, akkor nem is
újítanak. 9 mandátummal az elnökség a 40 százalékot támogatta az ügydöntő szavazás
kezdeményezésére. A véleménynyilvánító szavazásnál 9 mandátummal a 20 százalékos
küszöböt támogatta az elnökség. Az elnökség megvitatja azt a kérdést, hogy milyen
csoportok és mekkora létszám alatt kezdeményezhessenek részönkormányzat
létrehozását. Fontos, hogy ne lehessen részönkormányzatot szétdarabolni ez által.
Fontosnak tartja azt is az elnökség, hogy legyen leszabályozva, hogy milyen
szempontok alapján lehet elindítani ezt a folyamatot, a cél, hogy ne legyen duplikált
érdekképviselet. A KolHÖK példája jó olyan szempontból, hogy az egy külön
funkcióterületnek számít, ami alapján végzik az érdekképviseletet. Az elnökség egyet
ért abban, hogy kar jellegű részönkormányzat létrehozását lessen biztosítani. Fontos
kérdés, hogy kinek az aláírása számítson bele. Az elnökség egyetért abban, hogy az
érintett hallgatók vegyenek csak részt a szavazásban. Azzal is egyetértenek, hogy a
kezdeményezéshez 20 százalékot kelljen elérni azok körében, akik az adott csoporthoz
tartoznak. Abban nem születik döntés, hogy hány százaléktól számít eredményesnek a
kiírásra kerülő szavazás.
Az első kérdés ami felmerült, hogy legyen e külön tanárképzéssel foglalkozó
tisztség az EHÖK-ben, és ha kell akkor az referensi vagy alelnöki tisztség legyen-e.
Sztilkovics Zorka elmondja, hogy mivel csak négy kar érintett a kérdésben, így nem
látja értelmét, hogy a tisztség alelnöki szerep legyen. Nem születik döntés a kérdésben.
21.54 Tallár Ákos távozott. A jelenlévő mandátumok száma 9.
Dukán András Ferenc elmondja, hogy a kérdőívek alapján fontos a hallgatóknak
az, hogy vissza lehessen hívni az elnököket. Sok eltérés van az eddig elfogadott
határozatok és a kérdőívben kijött eredmények között. 79 százalék mondja azt, hogy a
kari HÖK elnököket közvetlenül kell választani. 71 százalék szerint kellene az EHÖK
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küldöttgyűlési tagjait is közvetlenül választani, valamint 60 feletti százalékban
gondolják úgy a hallgatók, hogy az EHÖK elnökét is közvetlenül kéne megválasztani.
Kiss Ádám és Sujtó Attila jelzik, hogy a kitöltési arányok is alacsonyak voltak,
valamint nem számít reprezentatívnak a felvett minta. Kovács Fanni emlékezteti az
elnökséget arra, hogy a reform folyamatok elején egyetértettek abban, hogy bármi is
lesz a kérdőívek eredménye az alapján fognak dolgozni. Dr. Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán szerint ezen sokat nyerhet és veszíthet is a HÖK. Amennyiben nem veszik
figyelembe az eredményeket továbbra is megmarad az eddigi érdektelenség, valamint
hitelességéből is veszíthet a HÖK. Kiss Edina ismerteti az októberben hozott
határozati döntést. Nanosz Eleni Vaya elmondja, hogy bár nem feltétlenül tud egyet
érteni a közvetlen elnökválasztással, ha a hallgatók ezt szeretnék, akkor végig kell vinni
a folyamatot. Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán elmondja, hogyha az OMHV esetében a
HÖK elvárja, hogy az Egyetem lépéseket tegyen a magas arányok miatt akkor itt is ezt
kéne tenni. Ki lehet belőle hozni nagyon jó dolgokat. Sujtó Attila elmondja, hogy
ezekkel egyet tud érteni, de szerinte sok energiát emésztene fel a közvetlen választás
esetén a kampány. Kiss Ádám azt javasolja, hogy az általános részben szerepeljen,
hogy minden kar had dönthesse el maga ezt a kérdést. Az elnökség 8 igen, 0 nem, 1
tartózkodással azt támogatja, hogy egy meghatározott eredmény felett figyelembe kell
venni a kérdőíven kijött eredményeket. Azt hogy bizonyos százalék felett a döntéseket
vezessék át az alapszabályban 5 igen, 3 tartózkodással nem döntötte el az elnökség.
A küldöttgyűlés időpontját áthelyezték február 12-re.
3. Egyebek
Senkinek nem volt egyebeke.
Vége: 21.45

Teendők,
határidőkkel

-

Határozatok

-

Delegálások
(Személyi
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kérdések)
Dátumok

2015.02.12 EHÖK Küldöttgyűlés

Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________
Zaránd Péter
Elnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Tallér Dániel
Elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Meiszterics Bálint
Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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