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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Elnökségi 

2015. június 24. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

 

1. Bejelentések 

2. Szenátusi anyagok tárgyalása 

3. Küldöttgyűlési anyagok tárgyalása 

4. Gólyatábor szervezés 

5. Egyebek 

 

Kezdés: 17.04 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Haralyi 

Mártont. Jegyzőkönyv hitelesítésre javasolja, Ritzl Andrást és Kiss Edinát.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen senki nem élt módosító javaslattal. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Jelenlévő mandátumok száma 9. 

 

1.Bejelentések 

Zaránd Péter elmondja, tegnap HÖOK választmányi ülésen volt. Köszöni 

mindenkinek, hogy a rövid határidő ellenére együttműködött és igyekezett a számokat 

összerakni nekünk. Péntektől kezdve jelezte, hogy az Oktatási Igazgatósággal felvette a 

kapcsolatot és rajtuk keresztül is igényeljük az adatokat. A HÖOK választmányi ülésre 

meghívták Palkovics László államtitkár urat, hogy az NFTV módosításokról beszéljenek. 

Zák Andrást is meghívta Zaránd Péter erre a választmányi ülésre, mivel a módosítások 

legsúlyosabban az IK-t érinti. Rangsorolásos rendszer kidolgozása a fő cél a következő 

évre. 
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2. Szenátusi anyagok tárgyalása 

      Zaránd Péter ismerteti és átbeszéli az elnökséggel a napirendi pontokat. Felsorolja 

a Pro Unversitate Emlékérem arany, ezüst és bronz fokozatára kitüntetett oktatók 

nevét. ELTE ingatlanokkal való előterjesztésnél, a Visegrádi ingatlan visszaadásáról 

tárgyalnak majd. ELTE SZMSZ módosítását már az OHÜB és a kari tanácsok is 

tárgyalták, itt lehetséges a vita kialakulása. Erőszak megelőzési koncepciót annyival 

egészítené ki, az életvezetési tanácsadóval azon dolgoznak, hogy az EHÖK 

vezetőképzőn túl, a szervezői napon is egy tréner vegyen részt és a gólyatáborokban 24 

órában legyen jelen valaki a trénerek közül. Tárgyalni fogják a doktori képzést folytató 

karok 14. évi beszámolóját, a doktori iskolák működését és a doktori képzés 

költségvetését. EHÖK alapszabály szerkesztését köszöni az Ellenőrző Bizottságnak. 

 

3. Küldöttgyűlési anyagok tárgyalása 

      Zaránd Péter végigveszi az elnökséggel a küldöttgyűlés menetét. 17:00-kor 

kezdődik a küldöttgyűlés, 16:45-től lehet majd mandátumot felvenni. Fontos, hogy 

vagyonnyilatkozatot mindenki adjon le. Amelyik karról nem tud az összes KGY tag 

eljönni az küldjön póttagokat. Ezzel kapcsolatban egy félreértés volt, amelyet az EB-vel 

tárgyalt, az alapszabály összeszerkesztésénél ha póttag nincs levezetve az adott 

részönkormányzatnál attól még rendelkezik pót taggal amit az alapszabály első 

fejezete biztosít minden részönkormányzatnak. Beszámolókkal fog kezdődni az ülés, 

éves írásos beszámolók kiküldésre kerülnek. Elnökválasztással folytatódik, 

elnökválasztás menetének elfogadása, elnökjelöltek bemutatkozása, a szükséges 

nyilatkozatok megtétele, kérdések, vita az elnök-jelöltről, választási bizottság tagjainak 

megválasztása (amennyiben szükséges), EHÖK elnökválasztás (titkos szavazás).              

Zaránd Péter elmondja, az alapszabályban az áll, minden tisztségviselőt külön kell 

választani, de a referenseknél van egy kitétel, miszerint a küldöttgyűlés átruházhatja a 

jogot az elnökségre. Ezt elő fogja terjeszteni és egy határozatot hoznak majd erről. Az 

alelnökök megválasztása ugyanabban a menetben fog zajlani, mint az elnökválasztás.  

EB tagokat az IK, ÁJK, BGGYK, KolHÖK és a TTK jelölhet, kéri a részönkormányzatok 

elnökeit hétfő éjfélig küldjék el írásban a jelöltjüket. 
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4. Gólyatábor szervezés 

      Zaránd Péter elmondja, a héten kerül kiküldésre egy részletes anyag, amiben a 

műszaki rész és programok is szerepelni fognak. A programokat mindenki a kari 

dékánjuknak ad le és ezután megkezdik a gólyatáborok műszaki szervezését. 

 

5.Egyebek 

     Zák András érdeklődik az irodai közbeszerzésről. 

    Zaránd Péter elmondja, hiánypótlási időszak van, július közepére valószínűleg 

lezárul. 

 

    

Vége: 18:55 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok Elnökválasztó Küldöttgyűlés: július 1. 17:00 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Haralyi Márton 

Elnök Ellenőrző Bizottsági tag 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

  

 

 

 

_________________________________________ 

Andicsku Ivett 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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