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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Elnökségi 

2015. április 24. (péntek) 13:00 óra, 

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

  

 

1. Bejelentések 

2. Felsőoktatási aktualitások 

3. Szenátusi anyagok tárgyalása 

4. Egyebek 

 

Kezdés: 13.12 

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 száma 6. Sárhegyi Istvánnak egyhangúlag tanácskozási jogot 

szavazott meg az elnökség.  

 

1.Bejelentések 

Zaránd Péter elmondja, a HÖOK közgyűlés május 8-10 között kerül 

megrendezésre, erre április 29-ig lehet jelentkezni. 10 nappal a közgyűlés előtt fognak 

kiküldésre kerülni a napirendek és az anyagok. 

13.15 megérkezett Kovács Fanni. Jelen lévő mandátumok száma 7. 

Április 26-án a Dunai Regatta, április 30-án a KolHÖK majális kerül 

megrendezésre, ahová mindenkit szeretettel várnak. 

Orosz Gábor elmondja, minden meghívott elfogadta a meghívást, a tombolához 

való felajánlásokat pedig szerda estig várják. 
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Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget, a rendezvényes közbeszerzéshez minden 

engedélyt megkaptak, előreláthatólag 70 napon belül megtörténik a szerződés aláírása. 

Kovács Fanni érdeklődik a gólyatábori helyzetekről. 

Zaránd Péter kéri az elnökséget, mindenki küldje el a gólyatáborral kapcsolatos 

anyagát, véleményét. Előreláthatólag lesz a vezetőképzőn egy olyan szekció vagy 

előadás ahol a gólyatábor szervezéséről lesz szó. 

Sztilkovics Zorka javasolja, a rendezvényszervezők vegyenek részt egy elsősegély 

tanfolyamon, mivel ez bármelyik rendezvényen a hasznukra válhat.   

Márkus Mariann jelzi, hogy a napokban kaptak Eötvös Károly intézménytől egy 

levelet, amiben az egyetemi ombudsmanról írnak. 

Zaránd Péter közli, ők még nem kaptak ilyen levelet, de utána fog nézni. 

 

2. Felsőoktatási aktualitások 

      Zaránd Péter beszámol a felsőoktatási aktualitásról. Múlthét hétfőtől a nemzetközi 

tanulmányok és a hallgatói jogok aktuálissá váltak. TáTK HÖK elnökének jelezte, hogy 

készítsenek egy anyagot a hallgatói részről. Pénteken a HÖOK Választmány ülése 

közben érkeztek meg a felsőoktatási kerekasztal előterjesztései, ami a tervezett szakok 

katalógusát, valamint az EMMI Nftv. módosító javaslatait tartalmazta.  A nemzetközi 

tanulmányok, pszichológia, andragógia, interkulturális pedagógia és pszichológia - 

mellett számos olyan előterjesztés készült, ami sem hallgatói szempontból, sem pedig 

felelős ELTE polgárként nem vállalható. Mindeközben a TáTK-n megkezdődött a 

szervezése a mai fórumnak a társadalmi tanulmányok, nemzetközi tanulmányok, 

ezáltal pedig a kar megmentése érdekében. A szervezőkkel hamar felvették a 

kapcsolatot, céljaikat egyeztették a HÖOK-kal. Hétfőn reggel 9-re ment Kancellár 

Úrhoz, részletezte neki minden észrevételüket, majd átment lágymányosra, találkozott 

a szervezőkkel. Azt tapasztalta, hogy az egész kar megmozdult több tucat hallgató 

dolgozott szervezetten a HÖK iroda körül, majd egyeztetett az oktatói oldal 

főszervezőivel is, és Tausz dékán asszonnyal is. Közben Kancellár úr azt a kérést intézte 

a szervezők felé általa, hogy egyeztessenek vele a délutáni fórum programjáról, egyéb 

részleteiről. A szervezőkkel közösen átmentek a Szerb utcába egyeztetni. Az egyeztetés 

után átmentek Egyetemvezetői Értekezletre, ahol összegezték a kari, hallgató, egyetemi 
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véleményeket. Összességében kijelenthető, hogy az ELTE vezetése ki fog állni minden 

tévesen megszüntetésre ítélt szak érdekében, valamint kiáll a hallgatói jogok mellett, a 

konzisztóriummal szemben.  A fórum résztvevői lelkesek voltak, jól fogadták a lelkesítő 

beszédeket, semmilyen váratlan tényező, hívatlan felszólaló nem zavarta meg az 

eseményt. A fórum után a résztvevők elsétáltak az EMMI-hez a BME, a Corvinus, és a 

BTK érintésével. A tömeget végig TáTK HÖK-ös szervezők koordinálták, rendbontás 

nem volt. HÖOK elnökségének az volt a célja, hogy a másnapi kerekasztal tárgyalásra 

felkészítsék a tárgyalási delegációt. Kedden volt kerekasztal, délután pedig értékelésre 

mentek. Szerdán ismét hallgatói tüntetésen vettek részt, ahol kb. 1500-an voltak. 

Folyamatosan közvetít a TáTK szervezők és a HÖOK között, közösen tudnak csak célt 

elérni. Szerdán PPK-s fórum került megrendezésre, amire már a pszichológia 

osztatlanságának kérdése megoldódott, de az interkulti nem. Szakmai alapon voltak a 

felszólalások, békés fórum volt. Ha lesz újabb megmozdulás akkor szolidaritásból 

minden részönkormányzat vegyen részt. 

     Sztilkovics Zorka az összevont szakokról érdeklődött. 

 

3. Szenátusi anyagok tárgyalása 

       Zaránd Péter felsorolja a napirendi pontokat, amiket röviden átbeszélnek. Megkéri 

a részönkormányzatok elnökeit, hogy gondolkozzanak el miket kéne fejleszteni a 

karokon, mivel a tavalyi évről maradványt halmozott fel az egyetem. Hétfőre a TÓK és a 

TáTK is hozza magával az elnökválasztásról készült jegyzőkönyvet. 

 

4.Egyebek 

      Zaránd Péter emlékeztet mindenkit az április 30-án megrendezésre kerülő 

majálisra.  Az egyetem vezetői struktúráról való beszélgetést a majális és a 

vezetőképző között szeretné valamikor megejteni. 

 

 

    

Vége: 14.20 

 

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 

 

4 

 
 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok 

Április 26: Dunai Regatta 

Április 30: KolHÖK majális 

Május 8-10: HÖOK közgyűlés 

 

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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