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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Elnökségi 

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

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

  

 

1. Bejelentések 

2. MAB akkreditáció 

3. Szenátusi anyagok tárgyalása 

4. Egyebek 

 

Kezdés: 17.12 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku 

Ivettet.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen senki nem élt módosító javaslattal. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Jelenlévő mandátumok szám 9. Az ülésen Ákli Oktáviát, Traumberger Zsófia 

helyettesíti. 

 

1. Bejelentések 

Gólya és felező bálok: 

Zaránd Péter elmondta, szerdán széleskörű egyeztetést folytatott a kancelláriával, 

Budapest Party Service-el, Elektool-lal, Jaczkovics ügyvédi irodával, Közbeszerzési 

osztállyal és az Üzemeltetési igazgatósággal a gólyabálok és a felezőbálok végett. A 

bálokkal való változtatásokat részletezi. Az önkéntesek számát kéri a 

részönkormányzatoktól, akiket a BPS fog foglalkoztatni. Javasolja a 

részönkormányzatoknak, minden bálon legyen egy 10-20 fős csapat akik figyelik a 

rendezvényen történő dolgokat. 
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Nanosz Eleni Vaya érdeklődött, mi a különbség feladatkörileg a két önkéntes 

csapat között. 

Zaránd Péter válaszolta, hogy az egyik csapat a BPS által kiszabott feladatokat 

látná majd el, a másik csapat pedig egy úgynevezett civil rendfenntartó figyelők 

lennének.  

Sztilkovics Zorka érdeklődött, a HÖK-ben való előzetes jegyértékesítéshez az 

engedélyt mindenki kari szinten bonyolítja le vagy egyetemi szinten fog zajlani. 

Zaránd Péter válaszolta, egyetemi szinten érdemesebb lenne. Kéri az elnökségi 

tagokat, akik ebben érintettek a részetekkel együtt küldjön neki ma estig egy e-mailt. A 

Questurában és a Lágymányoson lehet majd paypassal vásárolni gólyabáli jegyeket. 

Nanosz Eleni Vaya érdeklődött, mikortól lehet hivatalos eseményt létrehozni. 

Zaránd Péter közölte, mától lehet hirdetni a gólya és felezőbálokat.  

Rendezvények: 

Zaránd Péter kérte az elnökséget, kari és kollégiumi napok műszaki 

dokumentációin kezdjenek el dolgozni. Nanosz Eleni Vaya kérte, legyen LEN-es 

egyeztetés, ezt a héten teljesíteni is szeretné. 

Zaránd Péter megkérte Tóth Rózát tájékoztassa az elnökséget az ösztöndíj 

keretekről. 

Tóth Róza elmondta, nincsenek hivatalos kereteink. Mindenhol csökkent a 

maradvány összege, a karok két lépcsőben kapták a keretet. Ezek a keretek elvileg már 

nem fognak változni. Véleménye szerint indokolt lenne egységesíteni a rendszert. 

Nanosz Eleni Vaya KHTEÖ-vel kapcsolatosan a tanulmányi és közéleti 

ösztöndíjakkal való problémáját fejti ki. 

Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy egységesíteni kell a rendszert, alapos 

felülvizsgálatra szorul. 

Zaránd Péter elmondta, a mentortábor működőképes, elindították a 

megrendeléseket. Kérte, az EFOTT-ot mindenki hirdesse. Csütörtöktől szombatig 

Kárpátmedencei Egyetemek focikupaája lesz a BEAC-on.  

Beérkezett az összes előterjesztés a szenátusra, köszöni a segítséget 

különösképpen Hoksza Zsoltnak. 
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Borbély Krisztián tájékoztatta az elnökséget, volt TB ülésük ahol összegyűjtötték 

a neptun hibákat, amivel az SDA-hoz fog fordulni. 

Orosz Gábor érdeklődött, mikor lesz OHÜB, a kollégiumi felvételit elő lehet e ott 

terjeszteni. 

Zaránd Péter elmondta, március 11-én lesz OHÜB, az előterjesztéssel 

kapcsolatosan pedig Dr. Cseszregi Tamással egyeztessen. 

17.46 Márkus Mariann megérkezett. Jelen lévő mandátumok száma 10. 

Tallár Ákos elmondta, a Tanulmányi Osztállyal egyeztetve a tantárgyfelvételnél 

nem fogják ebben a formában tovább alkalmazni a rangsorolásos pontszámítást. 

Sujtó Attila beszámolt arról, az online választási rendszer hibátlanul működik. 

Jelenleg 35,6% a kitöltési arány. Minden részönkormányzatnak segítséget nyújt, ha 

szükséges. 

 

2. MAB akkreditáció 

Zaránd Péter előterjeszti a programot és a tartalmi dolgokat. Minden 

részönkormányzat kari szinten tárgyalja meg az akkreditációs önértékelését. 

Márkus Mariann kifejtette a problémáját miszerint a programsorozatban 

kétszer szerepel a BGGYK HÖK akkreditációja. 

Sztilkovics Zorka elmondta, tudják, hogy a PPK-n mikor lesz az akkreditáció. 

Kiss Ádám elmondta, még nem egyeztettek erről kedden lesz majd Kari Tanács. 

Márkus Mariann beszámolt arról, egyeztetnek folyamatosan a Dékán úrral. 

Tallár Ákos elmondta, az ÁJK-n a teljes HÖK bent lesz az ellenőrzés alatt. 

Sujtó Attila elmondta, a BTK-ra szerdán érkeznek. Kari vezetőséggel már 

beszéltek az akkreditációról. 

Kovács Fanni beszámolt arról, hogy a karvezetéssel még nem egyeztettek az 

akkreditációval kapcsolatosan. 

Traumberger Zsófia elmondta, a TÓK-ra csütörtökön érkeznek, a dékáni 

vezetéssel még nem egyeztettek. 

Zaránd Péter a kiküldött anyagoknak a lényeges részeit, oldalait sorolja fel. 

Kiosztja minden részönkormányzatnak a kari önértékelését. Májusra fog elkészülni a 

MAB akkreditáció írásos anyaga, és őszre készül el az akkreditáció. 
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3. Szenátusi anyagok tárgyalása 

       Zaránd Péter mindenkinek köszöni, hogy részt vett a levélszavazáson. A szenátusi 

ülésen 1 napirendi pont lesz 8 alponttal.  

Orosz Gábor érdeklődött, Csonka Balázsnak (volt KolHÖK elnök) le kell e 

mondania a szenátusi mandátumáról. 

Zaránd Péter közölte, nem kell lemondania, új hallgatót delegálnak majd a 

szenátusba. 

A szenátusi ülés után ki lehet írni a választásokat. Az elnökség elmondta, a PPK-

n a választási bizottság, a TáTK-n a választási bizottság, az ÁJK-n az elnök, a TTK-n az 

választási bizottság, a BGGyK-n az ellenőrző bizottság, a BTK-n a választási bizottság, a 

TÓK-on az ellenőrző bizottság, az IK-n az elnök javaslatára a választási bizottság írja 

majd ki a választásokat. Jövő héttől lesz egy választási kampány film, később pedig egy 

aktivizáló kampány film fog megjelenni. 

5. Egyebek 

Kovács Fanni, a kitüntetéses diplomával kapcsolatos problémát fejtette ki. 

Borbély Krisztián elmondta, szerdai TB ülésen beszélni fognak erről és egy 

módosító javaslatot dolgoznak majd ki. 

    

Vége: 18.31 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok 
Március 9: Szenátusi ülés 

Március 10-12: MAB akkreditáció 
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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 
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