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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Elnökségi 

2015. február 25. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

 

1. Részönkormányzati alapszabály módosítások 

2. HÖOK Közgyűlés anyagainak tárgyalása 

3. Bejelentések 

4. Rektori kulturális pályázat 

5. ESN ELTE 

6. EHÖK Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása 

7. Egyebek 

 

Kezdés: 17.10 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku 

Ivettet.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előzetesen kiküldésre került. Zaránd Péter javasolja, a napirendek 

sorrend módosítását.  

A módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta az elnökség.  

Jelenlévő mandátumok szám 10. Az ülésen Kiss Ádámot, Zák András Gyula 

helyettesíti. 

 

 

1. Részönkormányzati alapszabály módosítások 

Dr. Pozsár- Szentmiklósy Zoltán elmondta, hogy Dr. Rónay Zoltánnal átnézték az 

EHÖK alapszabályát, amelyben módosító megjegyzései, javaslataik vannak. Ezeket a 

módosító javaslatokat már Zaránd Péterrel átbeszélték. Javasolta, hogy a kodifikációt 
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egy ember végezze el, és a kijavított verziót hétvégén átnézi. A részönkormányzatok 

alapszabályait folyamatosan vizsgálja, hétvégére az összes alapszabályt átolvassa. 

Zaránd Péter prezentálja a javított alapszabály módosításokat, és kikéri az 

elnökség véleményét. Az elnökségnek nincs módosított javaslata a javított 

alapszabállyal kapcsolatosan. 

A részönkormányzatok alapszabályának rövid előterjesztését kéri. 

Márkus Mariann ismerteti az elnökséggel a BGGYK legfőbb alapszabály 

módosításait. A küldöttgyűlés külön szavaz az elnökről és a csapatáról, minden 

tisztségviselő köteles egy titoktartási nyilatkozatot aláírni, kialakították a póttagos 

rendszert és az elnök közvetlen megválasztása volt a legfőbb pontok a BGGYK új 

alapszabályában. 

A rövid ismertetés után szavazást tartottak, hogy elfogadják-e a Szenátusra való 

előterjesztését. 

Az ELTE EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatja a BGGYK új alapszabályát. 

Sujtó Attila elmondta, a BTK alapszabályában 3 fő módosítás történt. A 

küldöttgyűlési tagok választását és az elnök hatáskörét pontosították. A választási 

ügyrend pedig egy külön paragrafus számot kapott. 

Az ELTE EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatja a BTK alapszabály módosítását. 

Zák András Gyula elmondta, hogy az IK-n február 27-én kerül megrendezésre a 

küldöttgyűlés. Kéri Zaránd Péter-t, hogy az alapszabály módosításról hétvégén 

levélszavazással szavazzon az elnökség. 

Sztilkovics Zorka ismerteti az elnökséggel a PPK alapszabály legfőbb pontjait. 

Teljesen új alapszabályt írtak melyben szerepel a küldöttgyűlési tagok közvetlen 

választása, létrehozták a kari Ösztöndíjbizottságot, Gazdasági bizottságot és egy 

Logisztikai referens tisztséget. 

Az ELTE EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatja a PPK új alapszabályát. 

Nanosz Eleni Vaya elmondta, a TáTK új alapszabálya szerint közvetlen elnök és 

EB elnökválasztás lesz. Minden tisztségről külön szavaznak majd a küldöttgyűlési 

tagok. Az elnöknek 200 jelölésre van szüksége, hogy elindulhasson a választáson. Egy 

tisztségben maximum 5 évet tölthet be egy adott hallgató. Az elnöki pozíciót pedig 

maximum 2 évig töltheti be ugyanaz a személy. 
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Az ELTE EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatja a TáTK alapszabály módosításait. 

Ákli Oktávia beszámolt arról, hogy a TÓK-on február 27-én lesz küldöttgyűlés, 

aminek az egyik legfőbb napirendi pontja az alapszabály elfogadtatása. Kéri Zaránd 

Pétert, hogy erről is indítványozzon hétvégén egy levélszavazást az EHÖK elnöksége 

felé. 

 

2. HÖOK Közgyűlés anyagainak tárgyalása 

Zaránd Péter elmondta, az előző elnökségi ülésen részletesen átbeszélték a HÖOK 

Közgyűlés anyagait. 

Nanosz Eleni Vaya megköszöni Garbai Ádámnak az igényes és precíz HÖOK 

beszámolókat. 

Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget, hogy a KolHÖK, BGGYK, ÁJK és a TTK 

nem vesz részt a HÖOK Küldöttgyűlésén. Az ELTE mandátumszáma 1-el nőtt, amit a 

BGGYK-t illet. Így az ÁJK 5, BTK 8, IK 3, PPK 3, TÓK 2, TTK 5, TÁTK 2, EHÖK 5, KolHÖK 

2 mandátumot birtokol. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által: 

Zaránd Péter – 19 mandátum 

Sujtó Attila – 8 mandátum 

Zágonyi Beáta – 3 mandátum 

Ákli Oktávia – 2 mandátum 

Zák András -3 mandátum. 

18.36 Tallár Ákos távozott. Jelenlévő mandátumok száma 9. 

3. Bejelentések 

       Zaránd Péter tájékoztatta az elnökséget a gólyabáli közbeszerzésekről. A tavaszi 

rendezvények közbeszerzését még a Nemzeti Kommunikációs Hivatal vizsgálja. A 

rendezvények pontos feltételeit tisztázni kell, hogy a későbbiekben ne legyen ebből 

probléma. 

       Nyilvánossá váltak a Hallgatói ügyekkel kapcsolatos rövid filmek. Kéri, hogy ezeket 

a videókat minden részönkormányzat hirdesse. Erasmus kampány egy játékkal nyitott, 

a második részében pedig egy videós kampány lesz. 
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       MAB akkreditáció minden részönkormányzattal egyeztetett időpontot, március 2-

án érkeznek. Oktatási rektorhelyettes asszony elküldi az Európai Minőségbiztosítási 

rendszer egy részletét, amit minden részönkormányzatnak tanulmányoznia kell. A kari 

és egyetemi kötetet is minden részönkormányzatnak át kell néznie. 

      Sujtó Attila érdeklődik, jól értelmezi-e, hogy 25 hallgatót és 25 HÖK-ös 

tisztségviselőt kérnek. 

      Zaránd Péter elmondta, jól értelmezi Sujtó Attila a kiírást. 

HKR előterjesztésével kapcsolatosan állásfoglalást kért a KHTEÖ-ről. 

    Zaránd Péter elmondta, már tárgyalnak az NKH-val a nyomdai közbeszerzés miatt. 

 

4. Rektori kulturális pályázat 

    Csermák Attila ismerteti a rektori kulturális pályázat főbb pontjait. 

19.30 megérkezett az Tallár Ákos. Jelenlévő mandátumok száma 10. 

Az ELTE EHÖK elnöksége határozatot hoz a Rektori kulturális pályázat kiírásáról. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

 

5. ESN ELTE 

    Csukovits Balázs ismerteti a kari koordinátorok helyzetét. Azt javasolja, hogy a kari 

koordinátorok az eddig kiküldött egyesületi alapszabályokhoz hasonlóan lehessenek 

Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői. A névhasználati jogot megkapták a rektortól. 

   Nanosz Eleni Vaya szerint az alakuló ülésen nem ezt a javaslatot mutatta. Az ő 

alapszabályukban nem szerepel a fő mentor, megfelelőbb lett volna ezt a helyzetet 

előbb tisztázni és a kellemetlenségeket elkerülni. 

 

6. EHÖK Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása 

Orosz Gábor beszámolt az ösztöndíj és juttatási változásokról a KolHÖK-ben. 

Szakterületi Bizottságok jönnek létre. 

Zaránd Péter megígérte, a napokban kiküldi az EHÖK-ös anyagot. A 

küldöttgyűlésen az elnök és az alelnökök szóban fognak beszámolni. 

 Tallár Ákos ismerteti a mai napon elfogadásra kerülő alapszabályukat. Egy 

teljesen új alapszabályt írtak. Alelnökök elnevezése és feladatköre megváltozott, 
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aktualizálták az EB és a választási bizottság működését, minden tisztségviselőről a 

küldöttgyűlés egyenként nyíltan szavaz. 

Az ELTE EHÖK elnöksége 9 igen és 1 tartózkodással támogatja az ÁJK alapszabály 

előterjesztését a Szenátusi ülésre. 

 

 

 

7. Egyebek 

Sztilkovics Zorka jelezte, még nem kapott leírást az elektronikus választásról 

Tabajdi Pétertől. 

Márkus Mariann a valós hallgatói létszámról érdeklődik, melyik a 

legmegbízhatóbb forrás. 

 

Vége: 20.03 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok 

Az ELTE EHÖK elnöksége határozatot hoz a Rektori 

kulturális pályázat kiírásáról. Egyhangúlag elfogadva az 

elnökség által. 

 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok 2015.03.02- EHÖK Küldöttgyűlés 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Orbán András 

Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság 

 ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 

 

 

_________________________________________ 

Andicsku Ivett 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 

mailto:ehok.elte.hu

