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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Elnökségi 

2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

 

1. Bejelentések 

2. Beszámoló a HÖOK Közgyűlésről és Választmányi üléséről 

3. Hallgatói szolgáltatások 

4. Szenátusi anyagok tárgyalása 

5. Egyebek 

 

Kezdés: 17.11 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku 

Ivettet.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Javasolta a személyi kérdések helyett a szenátusi 

anyagokat tárgyalják. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által a napirendi módosítást. Egyhangúlag 

elfogadva a napirend az elnökség által. 

Jelenlévő mandátumok száma 8. Márkus Mariann kimentését kérte.  

 

1.Bejelentések 

Zaránd Péter elmondja, a költségvetési tanács most fejezte be az ülését. Egy 

módosítás lesz a tegnapi kiküldött anyagokhoz képest. Holnapra a Kancellár Úr 

egyeztetést hívott össze. A maradványok miértje, informatikai igazgatóság 

maradványa, kollégiumi maradvány volt a fő tárgyalási pont. 

17.15 megérkezett Traumberger Zsófia. Jelen lévő mandátumok száma 9. 

A szenátus elé minden ellenvélemény nélkül megy a forrás kiegészítése, a 

költségvetési munka folytatódni fog és elkezdeni kidolgozni a kancellária a 2016-os 
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költségvetést. A 2016-os költségvetés februárban akarják elfogadni. A 

szakkollégiumoknál műszaki és szakmai kérdéseket szétválasztották, így a szakmai 

részre több pénz fog jutni. A szolgáltató központnak forrásnövekedésre van szükség, 

erre korlátozott lehetőségük van. Vagyongazdálkodást emelete még napirendi pontra a 

kancellár úr. 3 szakkollégium fordult rektor úrhoz, hogy szeretnének önállóan 

gazdálkodni, de ez egyenlőre nem megoldott. A megegyezés valószínűleg az lesz, hogy 

2 millió Ft-os utalványozási jogkört kapnak.  

ELTEfeszt egyeztetésen volt tegnap, ahol a karok is képviseltették magukat. 2 

héten belül kell elküldeni az összes karnak az előadókat. Kéri, hogy hallgatói 

csoportokkal és kari vezetőkkel vegyék fel a kapcsolatot. 

Hétfőn ki lett írva a rendezvényes közbeszerzés. Az első körben a komoly 

jelentkezőket mérik fel és hogy rendelkezik e a megfelelő dokumentumokkal, és ezután 

történnek a tárgyalások. 

Vezetőképző július 6-10 között kerül megrendezésre Balatonkenesén. 

Az elnökválasztó küldöttgyűlés időpontjáról tárgyalt az elnökség, július 1-én fog 

megrendezésre kerülni. Május 28-án 17:00-kor lesz még egy Küldöttgyűlés, aminek a 

napirendi pontjait hamarosan küldi. 

KolHÖK alapszabály levélszavazásának a határideje ma éjfélig van. 

Orbán András beszámol a koherencia vizsgálat eredményeiről a 

részönkormányzatok alapszabályai és az EHÖK alapszabálya között.  Rövidebb és 

hosszabb módosítási javaslatuk van egyes részönkormányzatok alapszabályaiban. 

Nagy problémák nem fordulnak elő. A leggyakoribb az volt, hogy egyes bizottságokban 

nincsen tisztségviselő delegálva. A mai nap folyamán kiküldi minden elnökségi tagnak 

ezt a dokumentumot. 

Zaránd Péter elmondja az Etikai charta és a Választási kódex-szel kapcsolatban 

felmerült egy kérdés. Egy nyilatkozatot kéne tenni minden tisztségviselőnek aláírni a 

charta és a kódex elfogadásáról a küldöttgyűlésig vagy majd a küldöttgyűlésen 

döntenek erről. 

Kommunikációs feladatokkal kapcsolatos közbeszerzés kiírásra került, az online 

kommunikáció tartozik ide. Holnap 10:00 óráig várja az anyagokat/kéréseket. 
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2. Beszámoló a HÖOK Közgyűléséről és a Választmányi ülésről 

      Zaránd Péter elmondja megtárgyalták az átsorolás kérdését, folytonos jogviszony 

kérdését, konzisztóriumról, hallgatói juttatások kérdését. A hallgatói juttatásokról 

hosszabb vita volt, az ELTE módosítása az volt, hogy tanulmányi és szociális 

ösztöndíjat kaphassanak azok is akik a képzési idejükön túl is hallgatók. 

      Kiss Edina jelzi, ha valakit újra vagy frissen választanak meg elnöknek arról a 

jegyzőkönyvet mindenki időben küldje el. 

 

3. Hallgatói szolgáltatások 

       Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget továbbította Agárdi Krisztinának az 

elnökség javaslatait. A legfontosabb szolgáltatások egységes stratégia szerint történő 

folyamatos koordináció segítségével a valós hallgatói igényekre az Egyetem nemcsak 

megfelelő választ adhat, de szolgáltatási színvonalát magasabb szintre emelheti. Az 

Egyetem hozzon létre egy irodát a - fenntartói - kancellária felügyelete alatt, melynek 

közalkalmazotti vezetőjét közvetlenül a Kancellár nevezze ki, és mint beosztottját 

számoltasson el, ugyanakkor személyére a Hallgatói Önkormányzat tegyen javaslatot 

közösen megállapított időszakonként, tartozzon beszámolási kötelezettséggel az EHÖK 

Küldöttgyűlése előtt.  Hallgatói Önkormányzat pedig válaszoljon, jelölje ki a jövő évi 

prioritásokat, célokat. A workshop 2 fordulóból áll, az egyik holnap kerül 

megrendezésre, ahol a megrendelői oldal lesz ott. Célok elérése a szolgáltatói 

központnál, a Tüskecsarnok termeinek az árai legyen még jobban ELTE-s árak, 

hallgatói rendezvényekért felelős munkatárs felvétele, rendezvények összehangolása 

egyetemi szinten, informatikai tanácsadás, jogi tanácsadás. 

 

4. Szenátusi anyagok tárgyalása 

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

érkezik még a szenátusig anyag akkor ezt egyből továbbítja majd az elnökség felé. 

 

5.Egybek 

     Kovács Fanni mindenkit meghív szeretettel a május 26-án 12:00 órakor kezdődő 

alakuló ülésükre. 
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     Kiss Ádám mindenkit szeretettel meghív a május 26-án 14:00 órakor kezdődő 

alakuló ülésükre. 

     Sztilkovics Zorka a gólyatábori érzékenyítési tréningről érdeklődött. 

     Kovács Fanni jelezte május 15-én 16:00 órakor kerül megrendezésre a gólyatábori 

fórum. 

    

Vége: 19.40 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok 

május 15: Gólyatábori fórum 

május 16: IK alakuló ülés 

május 16: TTK alakuló ülés 

május 28: Küldöttgyűlés 
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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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