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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Elnökségi 

2015. február 04. (szerda) 17:00 óra, 

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

 

1. Bejelentések 

2. KHTEÖ 

3. Szenátusi anyagok tárgyalása 

4. Alapszabály 

5. Egyebek 

 

Kezdés: 17.17 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előzetesen kiküldésre került. Kiss Ádám javasolja második napirendi 

pontba felvenni a KHTEÖ-t.  

9 igen, 1 nemmel elfogadta az elnökség a módosító javaslatot. 

Az napirendet 9 igen, 1 nemmel elfogadta az elnökség. 

Jelenlévő mandátumok szám 10. 

 

1. Bejelentések 

Bemutatásra kerül az EHÖK új irodavezetője Kolozs Anikó.  

Zaránd Péter ismerteti a február 12-ei EHÖK Küldöttgyűlés helyét és napirendi 

pontjait az elnökséggel. Nanosz Eleni Vaya javasolja, hogy legyen napirenden a 

költségvetési beszámoló elfogadása, valamint az ösztöndíjak kérdése is. Zaránd Péter 

elmondja, hogy az ösztöndíjakról készül majd egy előterjesztés mind az EHÖK részéről, 

illetve a KolHÖK részéről. Ez utóbbit már el is késztették. A vagyonnyilatkozatokat 

mindenki hozza be a tárgyhetet követő héten szerda este 7-ig., valamint a kari 

Küldöttgyűlési delegálásokat is ha ez szükséges.  
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Szép eredményekkel zárult az OMHV ebben a félévben. Egyeztetett Rektor úrral a 

kérdésben.  

A MAB várhatóan március 3 és 5 között fog érkezni az Egyetemre, aminek 

keretében a HÖK-öt is akkreditálni fogják.  

Részt vett a HÖOK választmányi ülésén ahol kisebb módosításokkal egyhangúan 

támogatták az Etikai Charta-t. A választásokkal kapcsolatban is várható majd egy 

dokumentáció és Nftv. módosítási javaslat is.  

Nanosz Eleni Vaya a gyűjtésről kérdez amivel kapcsolatban már beszélt Garbai 

Ádámmal. Kiss Edina elmondja, hogy majd az EHÖK-ös kapcsolattartó keresni fogja a 

karokon kijelölt tisztségviselőket.  

 

2 KHTEÖ 

Kiss Ádám javasolja, hogy a KHTEÖ ne kerüljön egységesen megszüntetésre, 

hanem a karok had döntsék ezt el saját hatáskörben.  

Nanosz Eleni Vaya arról kérdez, hogy a módosítás akkor is végrehajtható-e ha 

már a keretek kiosztásra kerülnek. Zaránd Péter megerősíti, hogy a módosítás félév 

közben is megoldható.  

Az elnökség megvitatja a KHTEÖ kérdését, és abban maradnak, hogy kérnek ezzel 

kapcsolatban jogi állásfoglalást a Kancellártól. Amint a jogi kérdések tisztázódtak akkor 

az Oktatási Igazgató és az EHÖK elnöke együtt dolgozzák ki a szükséges módosítási 

javaslatokat. Több kar is jelzi, hogyha van rá lehetőség, akkor megtartanák ezt a keretet 

saját fennhatóságban, amiről a KÖB dönthet majd.  

 

3. Szenátusi anyagok tárgyalása 

A szenátusi üléstervvel kapcsolatban Zaránd Péter már jelezte a Kancellárnak, 

hogy az EHÖK-nek lesz módosító javaslata. Az elnökség megállapodik abban, hogy a 

választások miatt március 9-re javasolják a Szenátus összehívását. A kari 

alapszabályokat február 23-24-ig mindenkinek el kell fogadtatnia a kari 

küldöttgyűlésével.  

A kari anyagokkal mindenhol egyhangú szavazások voltak így azok nem kívánnak 

részletes megvitatást. 
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Zaránd Péter kiemeli a napirendek közül az Könyvtár Főigazgatói posztra 

beérkezett pályázatot. Egy évvel ezelőtt nem sikerült megválasztani a Főigazgatót. 

Most Kálóczy Katalin adta le pályázatát.  

18.48 Szünet 

19.07 Szünet vége 

 

4. Alapszabály 

Zaránd Péter elmondja, hogy Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán megkért egy jogi 

lektort az alapszabály átnézésre.  

Az Elnöki megbízotti tisztségre kevés javaslat érkezett be. Az Elnöki referensi 

elnevezést szavazta meg az elnökség.  

Az alapszabályban eszközölt módosítások egyesével ismertetésre és megvitatásra 

kerülnek.  

20.56 Szünet 

21.18 Szünet vége 

A kérdéses részekre kérnek jogi állásfoglalást. Elfogadásra kerülnek a javítások. A 

Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat bekerül az EHÖK Ellenőrző Bizottságába delegálók 

közé. Ismertetésre kerül a jogorvoslatkérés menete.  

 

3. Egyebek 

Kiss Ádám javasolja, hogy foglalkozzanak az ELTE Iskolaszövetkezetének 

kérdésével. Zaránd Péter javasolja, egy Iskolaszövetkezeti Küldöttgyűlés összehívását. 

Kéri, hogy mindenki aktualizálja a kari mandátumokat.  

 

Vége: 23.14 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok - 

Delegálások 

(Személyi 
- 
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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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