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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Elnökségi 

2015. március 18. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

 

1. ELTE Iskolaszövetkezet, vendégünk Nagy Gergely Gyula 

2. Beszélgetés a hallgatói szolgáltatásokról, vendégünk Agárdi Krisztina 

3. Bejelentések 

4. Szenátusi anyagok tárgyalása 

5. TTK HÖK alapszabály módosítása 

6. Egyebek 

 

Kezdés: 17.25 

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 ötödik 

napirendi pontba a TTK HÖK alapszabály módosítását.  

A módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta az elnökség.  

Az napirendet egyhangúlag elfogadta az elnökség. 

Jelenlévő mandátumok szám 9. Márkus Mariannt Boronyák Ilona Zsófia helyettesíti. 

 

1. ELTE Iskolaszövetkezet, vendégünk Nagy Gergely Gyula 

Zaránd Péter kéri, Nagy Gergely Gyulát ismertesse az Iskolaszövetkezet közgyűlés 

anyagait. 

17.28 megérkezett Kovács Fanni. Jelen lévő mandátumok száma 10. 

Nagy Gergely Gyula elmondja, az Iskolaszövetkezet döntő kérdéshez érkezett, 

ehhez kapcsolódó terveket megfogalmazták a stratégiákban. A beszámoló részben 

kevésbé domborodott ki, hogy az egyetem közvetlen segítséget ígért, de erre nem 
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került sor. A megrendelések a száma az elmúlt 3-4 hónapban megnövekedett. A 

régebben megfogalmazott stratégiák a mai napig érvényben vannak. Az elmúlt félév azt 

mutatta meg, hogy a diákmunkaerő piacon létjogosultsága van az 

iskolaszövetkezetnek. Nagyobb bevételekre tudnak szert tenni, de ehhez az állandó 

stabil működéshez kevés, számítanak az EHÖK segítségére. 

Zaránd Péter megígéri a közeljövőben az EHÖK segítséget nyújt az 

Iskolaszövetkezetnek. 

Kiss Ádám érdeklődik, mind a 3-an maradnak-e az igazgatói tagságban. 

Nagy Gergely Gyula elmondja, a többiek nevében nem tud nyilatkozni, de ő 

mindenféleképpen szeretné megtartani a tagságát.  

Kiss Ádám elmondja, tudomása szerint egyik tagnak sincs aktív hallgatói 

jogviszonya. 

Nagy Gergely Gyula elmondja, nincs egyikkőjüknek sem hallgatói jogviszonya. Az 

iskolaszövetkezet teljes mértékben partner abban, hogy legyen aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező igazgatói tagja a szövetkezetnek. 

Zaránd Péter kéri Nagy Gergely Gyulát, az alapszabály módosítást is ismertesse 

röviden. 

Nagy Gergely Gyula ismerteti az alapszabály módosított részeit. Három alap 

tevékenység kör felvétele lesz, sport szabadidős képzés, testedzési szolgáltatás és a 

könyvtári levéltári tevékenységek kerülnek be a módosított alapszabályba. 

A kancellár úr támogatja az iskolaszövetkezetet. 

17.43 távozott Tallár Ákos. Jelen lévő mandátumok száma 9. 

 

2. Beszélgetés a hallgatói szolgáltatásokról, vendégünk Agárdi Szilvia 

Agárdi Szilvia tájékoztatja az elnökséget, az új SZMR-ben a hallgatói 

szolgáltatások területe megváltozik. Létrejön a hallgatói szolgáltató és sportközpont, 

ennek definiálásához jó lenne látni a megrendelői oldalt. Hivatalos egyeztetési fórumok 

még nem indultak el. Igények definiálásához kéri a segítséget az elnökségtől. 

Zaránd Péter javasolja, minden részönkormányzat gyűjtse össze az igényeket 

és 2 hét múlva térjenek vissza erre a témára. 
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Nanosz Eleni Vaya elmondja, Lágymányoson az északi épületben van egy iroda 

amiről a hallgatók nem tudnak szinte semmit ami egyébként egy Eötvös Pont. 

Tanulmányi Osztály szerint egy hallgatói ügyekkel foglalkozó irodát kellene oda 

kialakítani. 

Agárdi Krisztina szerint is egy egyablakos ügyfélrendszert kéne létrehozni. 

18.08 Tallár Ákos megérkezett. Jelen lévő mandátumok száma 10. 

 

3. Bejelentések 

       Zaránd Péter egyeztetett az EB elnökével, és felkérte az EHÖK EB-t hogy egy 

koherencia vizsgálatot végezzen a részönkormányzati alapszabályok és az EHÖK 

alapszabálya között.  

Nem létezik az MRK-ban hivatalosan olyan javaslat, hogy az osztott 

tanárképzést vezessék vissza és az osztatlan vezessék ki. Kisebb intézmények csak 

alapszakon tudnak ezzel foglalkozni, mivel mesterképzésük nincs így a hallgatók  

átmennek a tudomány egyetemekre. Az alapszakokat akarják megerősíteni. Az ELTE-

nek érdeke, hogy legyen osztatlan tanárképzés. Az elnökség kérte, legyen minél 

hamarabb megnevezve Tanárképzési referens.  

Hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvételi 

pályázatok bírálása megtörtént. Több mint 30 pályázat érkezett be, jelentős részük 

doktorandusz kisebb részük mesterszakos és a legkisebb részük BA-s képzéses 

hallgatók. Ismertette az elnökségnek a rezsi hozzájárulás kérdését.  

EFOTT civiltér jelentkezés április 16-ig tart, az egységes megjelenésért Dömötör 

Tamás Albert felel. Gólyabál és LEN-es munkát minden részönkormányzatnak köszöni. 

Gólyabálon való rongálásnak a személyét, ha nem lehet bizonyítani, akkor a 

megrendelőnek kell kiegyenlíteni a rongálás kárát.  

Tallár Ákos érdeklődött, ha már a gólyabálokat rendező cégnél ennyire felül 

van árazva minden akkor nem lehetséges, hogy a károkozásokat magukra vállalják. 

Zaránd Péter egyetért Tallár Ákossal, de sajnos ez ügyben nem tudtak a céggel 

megegyezni. 

Március 25-ére rendezvényes bizottsági ülést hív össze, ahol a kari és kollégiumi 

napokat fogják tárgyalni.  
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4. Szenátusi anyagok tárgyalása 

A szenátus napirendjét és anyagait előre kiküldték. Egy anyag hiányzik, az pedig 

az SZMR esetében a 16-os melléklet, ami az EHÖK és az EDÖK jogorvoslatát tisztázza. 

A személyi ügyeket tisztázza az elnökség. SZMR-rel kapcsolatosan Rikker Emilíával és 

Rektor úrral egyeztetett Zaránd Péter. Az ÁJK technikai módosításait befogadja a 

kancellária. A TTK módosításait nem fogadja be a kancellária mivel határidőn túl 

érkeztek meg a javaslatok. A PPK tartalmi módosítása a publikációs bizottság 

felállítása volt, erről csütörtökön tárgyalnak a dékánok. Egyetemi könyvtár kérdése 

problémát okozott, hogyan adhasson utasításokat a kari könyvtáraknak. Ki lehet 

dékán kérdése is problémát okozott. TáTK felvetette annak lehetőségét, hogy a TTK 

és BTK ne rendelkezzen 1-1 plusz szenátusi taggal valamint az oktatói oldal erősítése 

a különböző szakszervezeti oldallal illetve más egységek reprezentációjának oldalával 

szemben. Ez elvetették mivel részletes vitát igényel. Orosz Gábor által küldött 

módosító javaslatok nem kerültek be az anyagba, mert azokat a kollégiumi szolgáltató 

központ SZMSZ-be rögzítik majd. 

Március 20-án szenátus előtt tart az elnökség egy rövid ülést, ahol megbeszélik 

ki mit egyeztetett a kari vezetőkkel. 

A szenátusi ülés 6. napirendi pontjában reflektál Zaránd Péter a MAB-os 

látogatásra. Gratulál a helytálláshoz, minden egyes beszélgetés konstruktív volt. 3 

dolgot emelt ki a MAB, HÖK-nek jó kapcsolata van a kari és egyetemi vezetéssel, 

Neptun 3 időszakban nem működik megfelelően, OMHV és Minőségbiztosítás 

rendszere fejlesztésre szorul. 

 

5. TTK HÖK alapszabály módosítása 

Kovács Fanni ismerteti az elnökséggel a TTK alapszabály legfőbb pontjait. 

Közvetlen elnökválasztás lesz, a szociális ügyekkel foglalkozó tisztségviselő már nem 

lesz alelnök, a kommunikációs alelnök fog az önképzéssel és az utánpótlással 

foglalkozni. 

Az ELTE EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatja a TTK új alapszabályát. 
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6. Egyebek 

Sujtó Attila kérte, minden elnök mondja el mikor lesz tisztújításuk. 

Orosz Gábor a neptunnal kapcsolatos felmérés közös álláspontjáról 

érdeklődött. Mindenkit szeretettel vár a Kerekes napokra. 

Sztilkovics Zorka javasolja, a HKR módosítást a hallgatók felé is nyissák meg. 

Vége: 20.30 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Orbán András 

Elnök Ellenőrző Bizottság elnöke 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat       ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

  

 

 

 

_________________________________________ 

Andicsku Ivett 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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