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Jegyzőkönyv 

Elnökségi ülés 

2015. szeptember 9. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

Napirend: 

1. Elnöki beszámoló 

2. 2015/2016 elnökségi ülések menetrendjének megtervezése  

3. Bejelentések 

4. Őszi félév várható üléseinek, vezetőképzőinek, ill. programjainak időpontjai 

5. Delegálások a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságba és az Oktatási Képzési 

Tanácsba 

6. Egyebek 

 

Kezdés: 17.09 

Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku Ivettet. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Takács Bencét, Lőrinczi Réka Gyöngyi helyettesíti. 

Napirend előre kiküldésre került. Kiss Edina javasolja, hogy vegyék fel ötödik napirendi 

pontba a Delegálások a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságba és az Oktatási Képzési 

Tanácsba.  

A módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta az elnökség.  

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Jelenlévő mandátumok száma 10. 

 

1. Elnöki beszámoló 

Kiss Edina elmondja, mostantól külön napirendi pont lesz a bejelentések és az elnöki 

beszámoló. Gratulál Orbán Andrásnak az Ellenőrző Bizottság elnök megválasztásához.  

A gólyatáborokon és az orientációs napokon részt vett, mindenhol felkészültek voltak 

a szervezők, programok tekintetében se volt kirívó esemény. Köszöni a szervezőknek, 
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hogy tartották magukat az egyetemi koncepcióhoz. Sajtómegkeresések az origo részéről, 

egy reggeli TV-s műsor és az Átlátszó Oktatás volt. Jövő hét szerdán 15:00-kor lesz a 

gólyatáboroknak és az orientációs napoknak az értékelő megbeszélése. 

Lőrinczi Réka Gyöngyi a szociális tisztségviselőknek folyamatosan intézi a 

hozzáféréseket a neptun klienshez. 

Kiss Edina egyeztetett Rektor és Kancellár úrral is, elmondta a jövőbeli terveit és az 

aktuális problémákat. Dr. Rikker Emilíával fog egyezteti a közeljövőben a gólyabálokkal 

kapcsolatosan.  

Egyetemvezetői értekezleten tárgyalták a doktori eskü kérdését. Napirendi ponton 

volt még, hogy a József Attila Színházzal való együttműködés, valamint a sport beszámoló, 

valamint az ösztöndíj adatigénylés. Az Átlátszó Oktatás pert indított a név és tisztség 

szerinti kiadással kapcsolatban, amit meg is nyertek. Az Erasmus+ pályázat 

sikertelenségéről is volt szó. Bencsik Gergő felveszi a kapcsolatot a Nemzetközi Irodával,  

hogy ez. milyen következményekkel is jár. 

Augusztusban az Egyetem belső ellenőre végzett ellenőrzést az EHÖK-ben. 

Kabinetütemterv készülőben van, előreláthatólag jövő héten kiküldésre kerül. 

Iskolaszövetkezettel megkezdődött a tárgyalás, Váry Dániel a közeljövőben minden 

gazdaságis tisztségviselőt fog ezzel kapcsolatban keresni. 

Lados Tamással a Tehetséggondozási irodában volt egyeztetni, keresni fogják a 

részönkormányzatok tudományos tisztségviselőit, hogy az adott karokon milyen 

tudományos ösztöndíjak működnek. 

Megalakult az EHSZÖB, melynek elnöke Lőrinczi Réka Gyöngyi. A KÖB-ök 

közalkalmazott tagjainak a delegálása minél hamarabb történjen meg. 

ESN ELTE nem alakult meg, a bíróság még nem hagyta jóvá a megalakulást. 

A Hallgatói Önkormányzat irodája előreláthatólag december környékén költözik. 

Köszöni az elmúlt egy hónap alatt a megfelelő kommunikációt. Pénteken megrendezésre 

kerül a sportképzés, kéri az elnökség tagjait, hogy ezt jelezzék a sportos 

tisztségviselőknek. 

 

2. 2015/2016 elnökségi ülések menetrendjének megtervezése  
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     Kiss Edina kioszt az elnökség tagjainak egy kérdőívet, mely az elnökségi ülések 

tervezéséről szól, amit pár perc alatt kitöltenek és a következő elnökségi ülésen 

kiértékelésre kerülnek. 

 

   3. Bejelentések 

      Lőrinczi Réka Gyöngyi elmondja, a BTK kivételével minden karon elindult a 

rendszeres szociális támogatás és az alaptámogatás pályázása. Erasmus+ kiegészítő 

támogatás előreláthatólag szeptember 14-én fog elindulni. SDA próbálja beállítani a 

dinamikus véleményező funkciót. Aki befizette a gólyatábor részvételi díját, viszont még 

sem tudott elmenni az eseményre, azoknak a neveit és neptun kódjait gyűjtsék össze 

szeptember 18-ig. 

Zák András elmondja, ha ebben a félévben is nem megfelelően működik a neptun 

felülete a szociális pályázatok időszaka alatt, akkor érdemes lenne elgondolkozni egy új 

felületen. 

Kiss Edina egyetért Zák Andrással és a közeljövőben egyeztetni fog ezzel kapcsolatban 

az Egyetemvezetéssel. 

Sujtó Attila a kommunikációs területén lévő terveit prezentálta. Facebookon fog 

megjelenni egy állandó rovat melynek címe, „Érdeket képvisel, értéket képvisel!”. Hetente 

egy alkalommal jelenne meg az ELTE HÖK facebook oldalán, melyben egy adott 

részönkormányzat érdekképviselője három rövid kérdésre válaszolna. Egy adatbázis 

létrehozásával szeretné az elnökség együttműködését kérni. 

18.12 távozott Giró-Szász Áron. Jelen lévő mandátumok száma 9. 

Sujtó Attila folytatja bejelentéseit. Szeretne az ELTE HÖK arculatán frissíteni, 

továbbfejleszteni brandé, ehhez szintén a hallgatói érdekképviselet segítségét kéri egy 

kérdőív kitöltése kapcsán. Jelszavakkal, mottóval és egyéb arculati jelekkel kialakítva 

csomagot szeretne, amit mindenki a sajátjának érezne. 

Orbán András kéri, hogy az elnökség és a bizottságok ügyrendjét gondolják, nézzék át 

újra. 

18.16 megérkezett Giró-Szász Áron. Jelen lévő mandátumok száma 10. 

 

4. Őszi félév várható üléseinek, vezetőképzőinek, ill. programjainak időpontjai 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

 
1056 Budapest, Szerb u. 21-23. 

Tel.: +36 (30) 521 3143, Fax: 483-8000/8256 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu 

 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖKSÉG 

4 

 
 

      Kiss Edina elmondja az őszi félév legfontosabb időpontjait. Szenátusi ülés és az OHÜB 

időpontjait kiküldte. HÖOK Közgyűlés október 16-18. között kerül megrendezésre 

előreláthatólag Pécsett. HÖOK vezetőképző november első vagy második hetén lesz 

Siófokon. HÖK karácsony december 16-án lesz. Elnökségi hétvégéről pedig a 

közeljövőben szavazást fog kiírni. Előreláthatólag októberben lesz küldöttgyűlés. 

Márkus Mariann érdeklődik, lesz-e szakterületi vezetőképző. 

Kiss Edina elmondja, amely szakterületnél szükséges ott lesz vezetőképző. 

Giró Szász-Áron elmondja, Kiss Edinával elkezdtek dolgozni a szervezeti 

szabályozáson, melynek lényege az lenne, hogy összegyűjtik az ELTE-n működő 

diákszervezetek így a címert, terem használatát stb. csak azok vehetnék igénybe, akik 

regisztrálva vannak a diákszervezetekhez. 

Kiss Edina támogatja ezt a kezdeményezést, mivel ezeket a szervezeteket a hallgatók 

alakítják, így jó lenne, ha a Hallgatói Önkormányzat tudna róluk és támogatnák őket. 

 

5. Delegálások a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságba és az Oktatási Képzési Tanácsba 

Kiss Edina elmondja, ezt a szavazást a küldöttgyűlésen is megismétlik majd, most 

pedig azért szavaznak mivel az alapszabály szerint két küldöttgyűlés között az elnökség 

dönthet. 

Kiss Edina javasolja a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságba Nemes Balázst Tanulmányi 

alelnököt és póttagnak pedig Csizmadia Anna Tanulmányi Bizottsági tagot. 

Egyhangúan támogatja az elnökség Nemes Balázst állandó tagnak és Csizmadia Annát 

póttagnak a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságba. 

Kiss Edina javasolja Nemes Balázs Tanulmányi alelnököt az Oktatási Képzési Tanácsba. 

Az elnökség egyhangúan támogatja Nemes Balázs delegálását az Oktatási Képzési 

Tanácsba. 

 

6. Egyebek 

Sztilkovics Zorka mindenkit szeretettel meghív a szeptember 18-án megrendezésre 

kerülő jótékonysági bálra. 

Murai László szeretettel meghívja az elnökség tagjait a holnap megrendezésre kerülő 

kari bulijukra. 
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Giró-Szász Áron mindenkit szeretettel meghív az Összjogász elnevezésű 

rendezvényre. 

    

Vége: 18:41 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

Egyhangúan támogatja az elnökség Nemes Balázst állandó 

tagnak és Csizmadia Annát póttagnak a Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottságba. 

Az elnökség egyhangúan támogatja Nemes Balázs delegálását 

az Oktatási Képzési Tanácsba. 

Dátumok 
október 16-18: HÖOK közgyűlés 

december 16: HÖK karácsony 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Kiss Edina Orbán András 

Elnök Ellenőrző Bizottság elnöke 

ELTE Hallgatói Önkormányzat ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  

 

 

 

_________________________________________ 

Andicsku Ivett 

Elnöki referens, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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