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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Elnökségi 

2015. július 29. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

 

1. Bejelentések 

2. Referensek megválasztása 

3. Gólyatábori ügyek 

4. Rektori sport pályázatok bírálása 

5. Egyebek 

 

Kezdés: 17.09 

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 

negyedik napirendi pontba a Rektori sport pályázatok bírálását.  

A módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta az elnökség.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Jelenlévő mandátumok száma 9. 

 

1.Bejelentések 

Kiss Edina elmondja, tegnap HÖOK választmányi ülésen volt, ahol a kreditalapú 

finanszírozásról tárgyaltak és erről a közeljövőben egy koncepció is fog készülni. Írásos 

anyag még nem készült, a hallgatókat ez pozitívan és negatívan is fogja érintheti. 

Október 16-18 között kerül megrendezésre a HÖOK közgyűlés. November 5-8 

között lesz a HÖOK vezetőképző. Tájékoztatási kötelezettség a HÖOK irányába 

megtörténtek.  
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Zaránd Péter elmondja, HÖOK kabinettáborban megtudták, hogy egy pályázati 

forráshoz fog a HÖK jutni, ami a lemorzsolódás csökkentését szolgálja. HÖOK elnök 

úrral dolgoztak ki egy programot, ami egy e-learning felület lenne, összekapcsolva a 

már meglévő felvételi előkészítő rendszerrel, amik már a karokon is működnek. Céljuk, 

a diákok plusz pontot kapjanak a felvételinél, ha a felvételi előkészítőt kiemelten jól 

teljesítik. 

 

2. Referensek megválasztása 

Az Ellenőrző Bizottság elmondja, az elnöki referensi tisztségre 1 pályázat érkezett 

Andicsku Ivettől, akit a TÓK Hallgatói Önkormányzata jelölte írásban. 

Esélyegyenlőségi referensi tisztségre 1 pályázat érkezett Gregor Dórától, akit a 

PPK Hallgatói Önkormányzata jelölte írásban. 

Gazdasági és pályázati adminisztrációért felelős referensi 1 pályázat érkezett 

Kőszegi Tamástól, akit a TÓK Hallgatói Önkormányzata jelölte írásban. 

Informatikusi tisztségre 1 pályázat érkezett Brucker Lajos Dánieltől, akit a KolHÖK 

jelölt írásban. 

Rendezvényekért felelős referensi tisztségre 1 pályázat érkezett Dömötör Tamás 

Alberttól, akit a BTK Hallgatói Önkormányzata jelölte írásban. 

Sportügyi referensi tisztségre 1 pályázat érkezett Móczik Alexandrától, akit a BTK 

Hallgatói Önkormányzata jelölte írásban. 

Tanárképzési referensi tisztségre 1 pályázat érkezett Nagy Anettól, akit a TTK és a 

BGGYK Hallgatói Önkormányzata jelölte írásban. 

Tanulmányi rendszerért felelős referensi tisztségre 1 pályázat érkezett Bicsák 

Dánieltől, akit a KolHÖK jelölt írásban. 

Zaránd Péter a Szavazatszámláló Bizottság tagjának javasolja Zatykó Nórát, 

Meiszterics Bálintot és Nemes Balázst. 

Egyhangúlag megszavazta az elnökség Szavazatszámláló Bizottsági tagnak Zatykó 

Nórát, Meiszterics Bálintot és Nemes Balázst. 

Zaránd Péter kérdezte az elnökséget, hogy kívánnak e kérdéseket és vitát 

folytatni a jelöltekről. 
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Takács Bence kérdezi Dömötör Tamás Alberttől miért gondolja azt, hogy az ELTE-

nek EHÖK-nek nem feladata az hogy az ELTE-n belül is szervezzen kulturális 

programokat. 

Dömötör Tamás Albert válaszol, valószínűleg a pályázatában ez egy félreérthető 

rész volt. Nem akarja újra szervezni az ELTE kulturális életét, olyan külső programokra 

gondolt mint pl: színház, múzeum.  

Zatykó Nóra ismerteti a referensek megválasztásának eredményeit. De előtte 

felhívja az elnökség figyelmét az alapszabály 21§ 4-es pontjára. A tisztségviselő 

választás eredményességének feltétele, hogy egy jelölt abszolút többséget érjen el. 

Andicsku Ivettet az EHÖK elnöksége egyhangúlag megválasztotta elnöki referensnek. 

Gregor Dórát az EHÖK elnöksége 8 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

esélyegyenlőségi referensnek választották. 

Kőszegi Tamást az EHÖK elnöksége 5 igen, 4 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

gazdasági és pályázati adminisztrációért felelős referensnek nem választották meg. 

Brucker Lajos Dánielt az EHÖK elnöksége egyhangúlag megválasztotta az 

informatikus tisztségre. 

           Dömötör Tamás Albertet az EHÖK elnöksége 8 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

rendezvényekért felelős referensnek választották. 

Móczik Akexandrát az EHÖK elnöksége egyhangúlag megválasztotta sportügyi 

referensnek. 

Nagy Anettet az EHÖK elnöksége egyhangúlag megválasztotta tanárképzési 

referensnek. 

Bicsák Dánielt az EHÖK elnöksége egyhangúlag megválasztotta tanulmányi 

rendszerért felelős referensnek. 

17.40 megérkezett Zák András. Jelen lévő mandátumok száma 10. 

Zaránd Péter vitát kezdeményez Kőszegi Tamás pályázatáról. Kérdezi az elnökség 

tagjait, mit kellene javítani a pályázatban vagy a tisztséggel/személlyel van e probléma. 

Orosz Gábor elmondja, ő nemmel szavazott a Kőszegi Tamás pályázatára mivel a 

KolHÖK nem kapott analitikát tőle. Véleménye szerint legyen újra pályáztatva a 

tisztség. 
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Zaránd Péter elmondja, nem arra kíváncsi, hogy ki szavazott igennel/nemmel, 

hanem hogyan tudjuk ezt konstruktív módon lebonyolítani. Kőszegi Tamás 

képességeivel nincsen fenntartása, eddig minden feladatot megcsinált időben. 

Márkus Mariannak pozitív tapasztalata van a munkájáról. 

Kiss Edina elmondja, nehéz úgy pályázatot javítani, ha nincs kérdés, vita. Kéri az 

elnökség tagjait, hogy kommunikáljunk egymás felé, hogy mivel kellene/tudná 

kiegészíteni a pályázatot. 

Giró-Szász Áron véleménye szerint, nem lehet erről a pályázatról újra szavazni. 

Giró-Szász Áron elmondja, hogy a küldöttgyűlésen nem tudta eldönteni, hogy csak 

erre az egy alkalomra ruházták át a referensek megválasztását az elnökség tagjaira 

vagy pedig általánosságban. 

 

   3. Gólyatábori ügyek 

      Zaránd Péter elmondja, augusztus 5-én lesz a következő gólyatábori megbeszélés 

ahol a HÖK-ös szervezők, közalkalmazottak és a kancellária is részt vesznek. A 

közalkalmazottak beléptetésével már a végére értek. Egy kivétellel a nyilatkozatot 

mindenki leadta időben. Regisztrációs felülethez a tavalyi felületet fogjátok használni. 

Tabajdi Péter kéri, a golyatabor.elte.hu-n a saját kari gólyatáborotokhoz tartozó 

leírásokat, tartalmakat frissítsétek. A gólyatáborok és orientációs napok regisztrációját 

legkésőbb 5 nappal hamarabb le kell zárni, mert a befizetések neptunon keresztül 

fognak történni. A hallgatók neptun kód alapján fognak regisztrálni, később pedig 

érkezik egy kivetés amit Lőrinczi Réka Gyöngyi fog kezelni, ezért 1 hónapig 

közalkalmazott státuszban lesz. A hallgatónak egy igazolást kell majd bemutatnia, hogy 

befizette a pénzt. Ha az egyik hallgató nem tudja időben befizetni a részvételi díjat, 

akkor is engedni kell a táborban való részvételét és a kivetést minél hamarabb pótolja, 

hogy ez a tantárgyfelvételnél ne okozzon nehézséget. 

Sztilkovics Zorka kérdezi, ha a hallgató befizette a kivetést neptunon keresztül, de 

rajta kívül álló okok miatt nem tud részt venni a táborban, akkor az egyetem vissza 

tudja e utalni a pénzt. 

Zaránd Péter elmondja, ez számára is egy új kérdés, utána fog érdeklődni. 
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Hoksza Zsolt érdeklődik, a gólyák kapnak-e arról valamilyen központi 

tájékoztatást, hogy pontosan hogyan zajlik a gyűjtőszámlás befizetés. 

Lőrinczi Réka Gyöngyi válaszol, igen, már elkészült erre a célra a tájékoztató. 

Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget, holnapi napon Kiss Edina fog kiküldeni 

egy tájékoztatót a szervezők felelősség vállalásával kapcsolatban. A gólyatáborok egyes 

napjain Maszlavér Gábor, Kiss Edina részt fognak venni.  

Kiss Edina a gólyatábori kommunikációs szabályzatát ismerteti. 

Nyilatkozattételi szabályok: A kijelölt nyilatkozókon kívül senki nem nyilatkozhat 

gólyatáborokkal, orientációs napokkal kapcsolatban. Bárki mást megkeres egy újságíró, 

automatikusan irányítsa a nyilatkozattételre jogosulthoz az illetőt. A kijelölt 

nyilatkozók lehetőleg legyenek ott az adott helyszínen, illetve vállalniuk kell, hogy 

szükség esetén odautazzanak. Ha ésszerű időn belül nem tudnak odaérni, telefonon 

kell nyilatkozniuk. Amennyiben a telefonos nyilatkozat is elháríthatatlan akadályba 

ütközik, a kijelölt helyettes nyilatkozó válaszolhat az újságíró kérdésekre. 

Nyilatkozattételre jogosult Kiss Edina, akadályoztatása esetén Zaránd Péter. További 

szabályok közé tartoznak az alábbi mondatok. Újságírónak forgatni, fotózni a 

gólyatáborok helyszínein tilos. A gólyatáborokban ugyanis csak az adott kar vezetése 

által előzetesen jóváhagyott közreműködő személyek vehetnek részt. Újságírónak a 

tábor belső területét kívülről fotózni, forgatni tilos. Ennek megakadályozása a 

biztonsági szolgálat feladata. Szervezetten a tábor területén a dékán által előzetesen 

jóváhagyott személy fotózhat, forgathat. A selfie-zés, a mobillal készített videók, fotók 

közzététele a különböző közösségi oldalakon nem kontrollálható. (Amit tehetünk, az a 

példás szervezői, közreműködői magatartás.) 

Kommunikáció krízis esetén: Amennyiben valamelyik gólyatáborban annak gyanúja 

merül fel, hogy valamilyen szabálysértés, esetleg bűncselekmény valósult meg, vagy azt 

megkísérlik, illetve bármilyen olyan nehéz helyzet áll elő, ami alkalmas lehet az 

Egyetem jó hírnevének csorbítására, haladéktalanul közölni kell a gólyatábor 

főszervezőjével, aki azonnal értesíti a Kríziskommunikációs Stábot. Krízis esetén a 

teljes kommunikációt átveszi az Egyetem Kríziskommunikációs Stábja. Mindenki 

másnak tilos a nyilatkozattétel, teljes hírzárlat lép életbe. Krízishelyzetben azonnal 

értesítendő Jegyes-Tóth Kriszta és Teslár Ákos. 
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Giró-Szász Áron aggodalmát fejezi ki, miszerint az Egyetem térnél lévő 

programjuknál véleménye szerint nem teljesen lehet megakadályozni, hogy az 

újságírók ne fotózzanak. 

Zaránd Péter elmondja, az egyetemtől kapunk segítséget így Kiss Edina fél- egy 

nap alatt ott tud lenni bármelyik gólyatábor helyszínén. 

Takács Bence érdeklődik, a gólyatábori regisztrációjuk miért nem indult még el, 

amikor ők tegnap elküldtek minden hozzá szükséges anyagot. 

Zaránd Péter hamarosan egyeztet ezzel kapcsolatosan Tabajdi Péterrel. 

Meiszterics Bálint elmondja, egyeztetett a pénzügyi, számviteli és a jogi osztállyal 

a folyamatok megfelelő szabályos működése érdekében. Minden táborra el kell 

készíteni egy dokumentumot az alapján, hogy mit szeretnétek, abból mennyi darabot, 

milyen formában történne a beszerzése és mennyibe kerülne összesen. Amint meg 

kapja ezt a táblázatot továbbítja az Electool felé, hogy ezeket az eszközöket beszerzési 

szempontból megfelelően megvásárolhatóak e úgy hogy mi magunk vesszük meg vagy 

más eljárással kell ezeket beszerezni.  

Az elnökségi tagok ismertetik, hogyan állnak a kötelező dokumentumokkal. 

Sztilkovics Zorka érdeklődik, mikortól érvényes a házirend. 

Zaránd Péter elmondja, a gólyával való találkozáskor, vagyis a pályaudvarnál már 

érvényes a házirend. 

4. Rektori sport pályázatok bírálása 

      Zaránd Péter érdeklődik, elöljáróban van-e valakinek kérdése a pályázatokkal 

kapcsolatosan. 

Hoksza Zsolt a 18-as és 19-es pályázatról kér bővebb tájékoztatást. 

Zaránd Péter elmondja, korábban ez egy nagy BEAC-os pályázat volt. Ez a BEAC 

általános szolgáltatásait biztosítja pl: tömegsporthoz a terembérlést. 

Márkus Mariann jelzi, 34-es pályázat bekerült pedig korábban nem volt benne. 

Jelzi, hogy valamilyen rendszerhiba kapcsán, jelezte a rendszer, hogy hiányzik egy 

költségvetés pedig fel volt töltve ez a dokumentum. 

Orosz Gábor javasolja a 10-es és a 13-as pályázat korrekcióját. 

Az EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatja a javasolt összeget ami 11.537.220 Ft. 

Kiss Edina elmondja, tervei között szerepel a pontrendszer kiépítése. 
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5.Egyebek 

     Senkinek nincs egyebe. 

Vége: 19:00 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok 
Az EHÖK elnöksége egyhangúlag támogatja a javasolt 

összeget ami 11.537.220 Ft. 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

Andicsku Ivettet az EHÖK elnöksége egyhangúlag 

megválasztotta elnöki referensnek. 

          Gregor Dórát az EHÖK elnöksége 8 igen, 1 nem, 0 

érvénytelen szavazattal esélyegyenlőségi referensnek 

választották. 

Kőszegi Tamást az EHÖK elnöksége 5 igen, 4 nem, 0 

érvénytelen szavazattal gazdasági és pályázati 

adminisztrációért felelős referensnek nem választották meg. 

Brucker Lajos Dánielt az EHÖK elnöksége 

egyhangúlag megválasztotta az informatikus tisztségre. 

           Dömötör Tamás Albertet az EHÖK elnöksége 8 igen, 1 

nem, 0 érvénytelen szavazattal rendezvényekért felelős 

referensnek választották. 

Móczik Akexandrát az EHÖK elnöksége egyhangúlag 

megválasztotta sportügyi referensnek. 

Nagy Anettet az EHÖK elnöksége egyhangúlag 

megválasztotta tanárképzési referensnek. 

Bicsák Dánielt az EHÖK elnöksége egyhangúlag 

megválasztotta tanulmányi rendszerért felelős referensnek. 

 

Dátumok 

augusztus 5: gólyatábori megbeszélés 

október 16-18: HÖOK közgyűlés 

november 5-8: HÖOK vezetőképző 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Zatykó Nóra 

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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