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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Elnökségi 

2015. április 08. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

 

1. Bejelentések 

2. Személyi kérdések- Tanárképzési referens 

3. Hallgatói szolgáltatások 

4. Egyebek 

 

Kezdés: 17.10 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku 

Ivettet.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Zaránd Péter javasolja, hogy a 2. és 3. napirendi 

pont sorrendjét módosítsák. 

A módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta az elnökség.  

Az napirendet egyhangúlag elfogadta az elnökség. 

Jelenlévő mandátumok szám 8. Kovács Fannit Csonka Diána helyettesíti. 

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter elmondja, a választások már zajlanak, kéri az elnökségi tagokat 

cseréljenek gyakorlatot ezzel kapcsolatosan, legyen egyfajta tudásmegosztás. Sajnálatát 

fejezi ki, hogy a HÖK elnökök nem jelentek meg a HÖOK rendezvényen és a 

Tehetséggondozás az ELTE-n. 

17.20 megérkezett Traumberger Zsófia. Jelen lévő mandátumok száma 9. 

Orosz Gábor elmondja, április 30-án megrendezésre kerül a KolHÖK majális az 

EHÖK támogatásával. Foci és főzőverseny lesz, aminek a jelentkezési határideje április 

23. A főzőverseny zsűrijei az egyetem vezetői közül lesznek. Tombola vásárlása is 
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lehetséges lesz, a bevételből pedig hátrányos helyzetű gyerekek tehetséggondozásával 

foglalkozó szervezetnek ajánlanák fel. 

Márkus Mariann tájékoztatja az elnökséget, közvetlen elnökválasztással 

megválasztották a BGGYK HÖK elnökévé. 

Nanosz Eleni Vaya javasolja, a szociális támogatáshoz a nyári vezetőképzőn egy 

méltányossági elemet is építsenek be a rendszerbe. 

Borbély Krisztián beszámolt arról, a TB ülésen újratárgyalták a tanulmányi 

ösztöndíjak kiszámítását. Tantárgyi alapú számítás pontosabb lenne viszont néhány 

karon adminisztráció miatt nem megoldható. Nftv-vel a korrigált kreditindex van 

összehangolva. Mindenféleképpen egységesíteni kell a rendszert. 

Ritzl András elmondja, az Erzsébet táborok nem fogadnak gólyatáborokat. 

Zaránd Péter reflektált András bejelentésére. Miszerint fogalmaztak HÖOK elnök 

úrral egy levelet ezzel az üggyel kapcsolatosan. 

 

2. Személyi kérdések- Tanárképzési referens 

Zaránd Péter elmondja, a TTK HÖK javaslatot tett a tisztség betöltésére, Nagy 

Anett személyében. Pontos alapszabályt idéz a kinevezéssel kapcsolatosan. 

Nagy Anett beszámol nagyvonalakban a terveiről, feladatköreiről. 

Zaránd Péter érdeklődik, mik lennének az első feladatok, amiket végrehajtana, 

ha megválasztanák Tanárképzési referensnek. 

Nagy Anett elmondja, a tanárképzési bizottság megalakulása, saját ügyrend 

megírása és a hallgatói fórum létrehozása lenne az első feladatok a munkája során. 

Az EHÖK elnöksége egyhangúlag megszavazta Nagy Anettet Tanárképzési 

referensnek. 

 

3. Hallgatói szolgáltatások 

       Az elnökség elmondja a saját kari javaslataikat. Összesítve a javaslatok: pénzügyi 

tanácsadás, informatikai és jogi segítség, jogi tanácsadás esetében ügyvédi irodákon 

keresztül, nyelvoktatás, tanulást segítő tanácsadás, lágymányosi adminisztratív iroda, 

szakdolgozat tréning, korábbi szolgáltatások újbóli bevezetése pl: nyomtatás, 

jegyárusítás, szakmai gyakorlatok tára, pályázat író képzés, autóvezető képzés, 
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korrepetálás, mentálhigiéniát szolgáltatás, mini videó kurzus, ajándéktárgyak, 

jegyzetbolt. 

Márkus Mariann javasolja, az ajándéktárgyakat online felületen is lehessen 

megvásárolni. 

 

4. Egyebek 

Márkus Mariann mindenkit szeretettel vár az április 16-án BGGYK-n 

megrendezésre kerülő sport és egészségnapra. 

Orosz Gábor mindenkit szeretettel vár a jövő héten megrendezésre kerülő 

Budaörsi Napokra. 

Orbán András érdeklődik az OTDK-n elért helyezésért a pénzbeli juttatást 

milyen pályázat, kereten belül lehet megkapni. 

Kiss Edina elmondja a Neptunon keresztül lehet megpályázni a Tudományos 

eredmények alapján adható ösztöndíjat. 

Vége: 18.34 

 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

Az EHÖK elnöksége egyhangúlag megszavazta Nagy Anettet 

Tanárképzési referensnek. 

 

Dátumok 2015.04.30 : KolHÖK majális 
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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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