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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Elnökségi 

2015. március 11. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

 

1. Bejelentések 

2. Rektori kulturális pályázat bírálás 

3. Felsőbb éves kollégiumi felvételi ügyrend 

4. MAB látogatás tapasztalatai 

5. SZMSZ véleményezés 

6. Egyebek 

 

Kezdés: 17.13 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku 

Ivettet.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Zaránd Péter javasolja, hogy vegyék fel 

harmadik napirendi pontba a Felsőbbéves kollégiumi felvételi ügyrendet.  

A módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta az elnökség.  

Az napirendet egyhangúlag elfogadta az elnökség. 

Jelenlévő mandátumok szám 9. Kovács Fannit Hoksza Zsolt, Tallár Ákost Sárhegyi 

István helyettesíti. 

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter kéri az elnökséget, a Kari napokkal kapcsolatos információkat 

minden részönkormányzat küldje el neki e-mailbe. A műszaki dokumentációt minden 

részönkormányzat kezdje el kidolgozni. Jövő héten elindul a választásoknál a 

jelöltállítás, az utána való héte1n pedig a tagokra való szavazás. Dömötör Tamás 
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Albert kéri, minden részönkormányzat küldjön napi rendszerességgel riportotok, 

amiket a kommunikációban fel tudnak használni.  

17.18 megérkezett Sárhegyi István. Jelen lévő mandátumok száma 10. 

Végrehajtási rendeletről március 12. 18:00 óráig lehet javaslatot küldeni. Coca cola 

student brand managere Boka Ákos hallgató felvette a kapcsolatos Karvaly Mártonnal, 

aki kéri, hogy a kommunikáció egy szálon történjen. 

Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget, március 6-án HÖOK választmányi ülésen 

vendégük volt Deutsch Tamás az internet konzultációért felelős miniszterelnöki 

megbízott. A HÖOK-ra, mint kommunikációs segítő szervezetre számít. Két fő kérdés 

volt az ülésen, az egyik az, hogy minden kollégiumban legyen elérhető szélessávú 

internet, a másik pedig hogy minden első éves hallgató kapjon laptopot. 

Felsőoktatási aktualitások: 

Zaránd Péter elmondja, megjelent ma egy cikk miszerint a HÖOK támogatta azt, 

hogy bölcsész és társadalomtudományi szakokat szüntessenek meg a kommunikáció 

területén. Erről határozat nem született, reméli, csak tévesek ezek az információk. 

Sujtó Attila elmondja, erről csütörtökön Kari Tanácson fognak beszélni. 

Nanosz Eleni Vaya is elmondja, ők is csütörtökön Kari Tanácson fognak erről 

beszélni. 

A KEHI feltárt 1,5 milliós ösztöndíj kifizetést, ami több sport és kulturális 

ösztödíjkifizetés problémára mutatott rá.  

Nanosz Eleni Vaya javasolja, a sport és kulturális ösztöndíj pályázatra ne lehessen 

részönkormányzati és egyetemi szinten is pályázni. Módszertanilag nem érdemes 

megfogni az ösztöndíj nagyságát. 

Borbély Krisztián elmondta, TB ülésen egy szakmai állásfoglalást tettek a 

kitüntetési diplomával kapcsolatosan. Nem született egységes megoldási javaslat. Az 

egyik opció az volt, maradjon a mostani rendszer, a másik állásfoglalás szerint ne csak 

a 4-es 5-ös érdemjegyeket fogadják el viszont  akkor nagyobb legyen a tanulmányi 

átlag. Minden részönkormányzat tárgyalja meg ezt kari szinten is. 

A vizsgákon való puskázást, csalásokat szabályozni kell. A HKR-ben a fegyelmi 

eljárás nincs pontosan megfogalmazva. A bizottság egyhangúan azt támogatta, hogy a 

puskázások száma alapján történjen az eljárás. 
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Zaránd Péter javasolja, minden részönkormányzat tárgyaljon erről, és két hét 

múlva legyen egy olyan elnökségi ülés ahol minden kar tanulmányi alelnöke jelen van. 

Sujtó Attila elmondta, a BTK-n jelenleg 40,7% szavazati arány van. 

Orosz Gábor a rendezvény naptárról érdeklődött. Kifejtette a problémáját, 

miszerint a kollégiumi napok egybe esnek a gólyabálokkal. 

Zaránd Péter újra megkéri az elnökséget, minél hamarabb küldjék el a kari és 

kollégiumi napok időpontjait, hogy ezeket a kellemetlenségeket elkerüljék. 

Nanosz Eleni Vaya kifejtette a problémáját a gólyabál jegyértékesítésével 

kapcsolatosan. 

 

2. Rektori kulturális pályázat bírálása 

Csermák Attila ismertette a pályázati időszak eredményét az elnökséggel. 

Összesen 29 pályázat érkezett be. Ismertette az elutasítások indoklását. Az elnökség 

megvitatta a pályázatokra szánt összegeket illetve az erre költhető kereten lévő 

összegeket is.  A táblázatban módosítják a megbeszéltek alapján az összegeket, majd 

ezt ismerteti az elnökséggel Zaránd Péter. 

Az ELTE EHÖK elnöksége határozatot hoz a Rektori kulturális pályázatok 

bírálásnak során. A 3,5,13 és 19-es pályázatok értékének csökkentése mellett támogatják 

az érvényes pályázatokat. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

 

3. Felsőbb éves kollégiumi felvételi ügyrend  

       Orosz Gábor röviden ismerteti a kollégiumi felvételi ügyrendet. Kiemeli a főbb 

változásokat. Az következő OHÜB-ön szeretné előterjeszteni és egy levélszavazást akar 

kérni ez ügyben. 

 Az ELTE EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatja a kollégiumi felvételi ügyrendet. 

 

4. MAB látogatás tapasztalatai 

Zaránd Péter elmondta, a nyitó megbeszélésen előadott 2 prezentációt 

továbbította az elnökség felé. Kiemelhető, hogy a látogató bizottság elnöke szerint 

nem ellenünk fogalmaznak meg kritikát, hanem értünk. 
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Nanosz Eleni Vaya beszámolt a látogatásról, miszerint 30 percet késett a 

bizottság így a hallgatókat és a HÖK-ösöket egymás után kérdezték. Főbb témákat 

érintettek: OMHV, szociális ösztöndíjak, TDK dolgozatok, szakkollégiumi területek  

20.11 távozott Nanosz Eleni Vaya. jelen lévő mandátumok száma 9. 

Kiss Ádám elmondja, az IK-n a HÖK felépítése, mentor rendszer, OMHV, 

szociális és tanulmányi ügyek voltak a főbb témák az ellenőrzés során. 

Zaránd Péter elmondja, az EHÖK-ön két nagy témát érintettek az ellenőrzés 

során, a szociális és a tanulmányi ügyeket. 

Sztilkovics Zorka beszámolt arról, a PPK-n jó hangulatú beszélgetés volt. 

Szakkollégiumokról, HÖK tevékenységekről, kari vezetés együttműködéséről és a 

Neptun problémáiról beszélgettek. 

Márkus Mariann elmondta, a BGGYK-n még csak a hallgatói beszélgetés zajlott 

le. 

Sujtó Attila beszámolt arról, a BTK-n ma délután jött volna a bizottság de előtte 

2 órával lemondták így új időpontot egyeztettek. Csütörtök délután fog érkezni a 

bizottság a BTK-ra. 

 

5. SZMSZ véleményezés 

 Zaránd Péter kéri az elnökséget gondolkozzanak vitaindító kérdéseken és 

kezdeményezéseken. 

Hoksza Zsolt kifejtette véleményét az SzMSz-el kapcsolatosan. 

SzMSz 16. sz melléklete, Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és az Egyetemi 

Doktorandusz Önkormányzat egyes döntéseivel szembeni jogorvoslat rendjéről 1. § (5) 

bekezdés:  

Az ellenőrző testületek az Alapszabályokban meghatározott módon első fokon 

hivatalból, másodfokon kérelemre eljárva az Alapszabályokban meghatározott 

kifogásolt tisztségviselői vagy testületi – ide nem értve a küldöttgyűlést – döntést 

megsemmisíthetik, a döntést hozó testületet vagy tisztségviselőt a döntés 

módosítására, kiegészítésére, kijavítására kötelezhetik, vagy azt helyben hagyhatják. 

Szövegszerű javaslat a módosításra: 
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Az ellenőrző testületek az Alapszabályokban meghatározott módon hivatalból, vagy 

kérelemre eljárva a kifogásolt tisztségviselői vagy testületi döntést a vonatkozó 

Alapszabálynak vagy egyetemi szabályzatoknak való ellentmondás esetén 

megsemmisíthetik, vagy a döntést helyben hagyhatják. 

Indoklás: „… az Alapszabályokban meghatározott kifogásolt tisztségviselői vagy 

testületi … döntést megsemmisíthetik, …” rész jelentése zavaros. Nem lájuk 

indokoltnak, hogy az ellenőrző testületek ne vizsgálhassák szabályosság szempontjából 

a Küldöttgyűlés döntéseit. Továbbá az eredeti megfogalmazásban nincs egyértelműen 

megfogalmazva a kifogásolás tényállása. Kifogásolni döntést csak szabályossági 

szempontok alapján célszerű, nem pedig szubjektív véleményre alapozva, amit jelenleg 

nem zár ki a szabályozás, sőt értelmezési lehetőség van erre is. Természetesen az 

Alapszabályok rögzíthetik, hogy milyen esetekben élhet ezzel a jogkörével az ellenőrző 

testület, azonban nem célszerű máshogy rendelkeznie az Egyetem Szervezeti és 

Működési Szabályzatának. 

Sztilkovics Zorka a 113§ (2.) pontjában szeretne változtatást, a 

pedagógusképzés tanácsi résznél. 

 Zaránd Péter kéri az elnökséget, a írásos módosító javaslatokat vasárnap 20:00 

óráig küldjék el neki. Karrierközpont két részre szakad, a hallgatói szolgáltatásoknak és 

a sportnak egy külön központja lesz. Kérte a kancelláriát, hogy a Karrierközpont 

vezetőjére az EHÖK tehessen egy javaslatot, de a kancellár nevezze ki. A későbbieknek 

pedig az EHÖK beszámolást kérhessen a Karrierközpont vezetőjétől. 

 

6. Egyebek 

Zaránd Péter elmondja, az Iskolaszövetkezet igazgatósága érkezik a következő 

elnökségi ülésre. 

Sztilkovics Zorka köszöni mindenkinek a HKR módosító javaslat 

megszavazását. Szeretettel meghív mindenkit a március 19-én megrendezésre kerülő 

Felezőbálra. 

  Zaránd Péter elmondja, hogy terv szerint április 29-én megrendezésre kerül a 

HÖK majális. Foci és főzőverseny lesz. A főzőverseny zsűrijei az egyetemvezetők közül 

kerülnének ki. Orosz Gáborral egyeztetve megállapodtak, abban hogy lesz tombola 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

1056 Budapest, Szerb utca 21-23. 
Tel.: +36 (20) 962 0650, Fax: 483-8000/8257 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu 

 
 

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

 

6 

 
 

aminek a bevételéből hátrányos helyzetű gyermekeket vagy tehetséggondozással 

foglalkozó szervezetet támogatnának.     

Vége: 20.56 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok 

Az ELTE EHÖK elnöksége határozatot hoz a Rektori 

kulturális pályázatok bírálásnak során. A 3,5,13 és 19-es 

pályázatok értékének csökkentése mellett támogatják az 

érvényes pályázatokat. Egyhangúlag elfogadva az elnökség 

által. 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Haralyi Márton 

Elnök Ellenőrző Bizottság tagja 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat       ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

  

 

 

_________________________________________ 

Andicsku Ivett 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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