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Jegyzőkönyv 

Elnökségi ülés 

2015. október 21. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

Napirend: 

1. Vendégünk Simon Gábor a BEAC ügyvezető igazgatója 

2. Elnöki beszámoló 

3. Bejelentések 

4. Személyi kérdések 

5. OMHV helyzete 

6. Rektori kulturális pályázat 

7. Egyebek 

 

 

Kezdés: 17.06 

Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku Ivettet. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Murai Lászlót a BTK HÖK elnökét Ritzl András helyettesíti. 

Napirend előre kiküldésre került. Kiss Edina javasolja, a 6. napirendi pontnak A rektori 

kulturális pályázatot. 

     Módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta az elnökség. A napirendi pontok 

egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Jelen lévő mandátumok száma 10. 

 

1. Vendégünk Simon Gábor a BEAC ügyvezető igazgatója 

Simon Gábor köszöni, hogy a gólyatáborokon és az orientációs napokon a BEAC 

részt vehetett. Röviden beszámol a 2015/2016-os őszi tanév főbb eseményeiről. 

Felajánlja, partneri segítségüket a Hallgatói Önkormányzatnak. 
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Kiss Edina köszöni a beszámolót. Móczik Alexandrán keresztül bármikor kereshetik 

a Hallgatói Önkormányzatot, számíthatnak a támogatásra. 

 

2. Elnöki beszámoló 

Kiss Edina elmondja, jövő héten az őszi szünet miatt nem lesz elnökségi ülés. 

Hétvégén HÖOK Közgyűlésen vett részt, hétfőn Rektor úrral az OMHV helyzetéről 

egyeztetett. A keddi nap folyamán Lados Tamással megbeszélést tartottak Gregor 

Anikóval, ő a koordinátora a készíülő erőszakkutatásnak. Novemberben indulna a 

kutatás, kapcsolattartónak pedig Váry Dánielt bízta meg. Szerdán OHÜB ülésen vett 

részt, ahol megszavazták a Bolyai Kollégium új igazgatóját. November 2-án szenátusi 

ülés lesz, kéri az elnökségi tagokat a kiküldött anyagokat mindenki nézze át és 

véleményezze. Október 22-én 18:00 órától a Lágymányosi Kampuszon megemlékezés 

lesz. HÖOK vezetőképző november 5-8 között kerül megrendezésre, melyre november 

2-ig kell leadni a jelentkezést. 

A négy kari gólyabál februárban kerül megrendezésre. Kéri, a változásokat mindenki 

artikulálja felé minél hamarabb. 

 

   3. Bejelentések 

     Kiss Edina kéri az elnökség tagjait, ha a dékánjuk nem szeretne gólyatábort a karon a 

következő évben akkor azt minél hamarabb artikulálják felé. 

Hoksza Zsolt elmondja, előző kari tanácson tárgyalták az Alumni szabályzatot. Kéri 

az elnökség tagjait, mindenki mondja el a véleményét az Alumni működéséről. 

Kiss Edina szerint, nem működik kielégítően, egy olyat közösséget kellene létrehozni 

amely volt ELTE-seknek megfelelő. 

Az elnökség tagjai egyhangúan egyetértettek abban, meg kéne határozni az Alumni 

célját, de legelső sorban az ELTE identitását kellene létrehozni. 

Giró-Szász Áron javasolja, az egyetemvezetők felé artikulálják, hogy az Alumni 

működésképtelen. 

Kiss Edina elmondja, a november 11-ei ülésre meghívja Agárdi Krisztinát, a 

november 2-ai szenátusi ülésen pedig felszólal, hogy az Alumni alakítson ki egy 

stratégiát. 
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Zák András bejelenti, megalakult az ESN ELTE. 

 

4. Személyi kérdések 

Kiss Edina bejelenti, a gazdasági és pályázati adminisztrációért felelős referensi 

tisztségre Kőszegi Tamástól érkezett be új pályázat. Az elnökség véleményét kéri ki a 

pályázat felől. 

Orosz Gábor kérdezi, a rektori kulturális pályázatnál miért tartja fontosnak az 

oktatói ajánlást. 

Kőszegi Tamás elmondja, ez egy plusz hitelességi faktor lenne. 

Orosz Gábor kérdezi, a rektori kulturális pályázat nevében a tudományos kifejezést 

nem-e szeretné belefűzni? 

Kőszegi Tamás elmondja, gondolt ő is erre mivel rengeteg tudományos tevékenység 

van az ELTE-n. 

Kőszegi Tamás kiegészíti a pályázatát, miszerint részönkormányzati szinten 

kulturális pályázattal foglalkozóknak egy operatív bizottságot szeretne létrehozni. Az 

analitika rendszere tavaly került kiépítésre, így idén működőképesebb lesz. Bármilyen 

probléma, megjegyzés esetén év közben is nyugodtan keressék meg. 

Hivatkozva az alapszabály 25§ (3). bekezdésére „Amennyiben az Önkormányzatban egy 

tisztség nincs betöltve, betöltéséig az elnök megbízott tisztségviselőt nevezhet ki, aki a 

tisztséghez kapcsolódó feladatokat az elnök és az Elnökség utasításai alapján látja el.”   

Kiss Edina megbízza Kőszegi Tamást gazdasági és pályázati adminisztrációért felelős 

referensnek a következő küldöttgyűlésig. A küldöttgyűlésen a személyi kérdéseknél újra 

szavaznak a pályázatról.  

Kiss Edina elmondja, ha a küldöttgyűlés igényli, a küldöttgyűlésen hozzanak egy 

határozatot, hogy ha az év során felmerül egy referensi tisztség választása, akkor ne a 

küldöttgyűlés szavazzon róla hanem az elnökség, ami egy időhöz kötött meghatalmazása 

az elnökségnek. 

Nagy Anett ismerteti a tanárképzési és munkacsoportba való delegálásokat. 

Szakindítás/akkreditációs munkacsoportba Dukán András Ferencet jelölik, Tanári 

felkészítés munkacsoportba Lukács Cintiát, Educatio munkacsoportba Oláh Zsoltot, 

Alkalmassági munkacsoportba Zatkó Nikolettát jelölik. TTT- Tanár-továbbképzési 
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Tanácsba Lukács Cintiát, Zatkó Nikolettet, Oláh Zsoltot, Sudár Mariannt jelölik. Egyeztető 

testületbe Lukács Cintiát, Oláh Zsoltot, Hoksza Zsoltot, Szabó Áront jelölik. 

Kiss Edina Szavazatszámláló Bizottság tagjának javasolja, Orbán Andrást, Zima 

Richárdot és Andicsku Ivettet. 

Egyhangúlag megszavazta az elnökség a Szavazatszámláló Bizottsági tagnak Orbán 

Andrást, Zima Richárdot és Andicsku Ivettet. 

Dukán András Ferencet az EHÖK elnöksége 8 igen, 2 nem, 0 érvénytelen szavazattal a 

szakindítási/akkreditációs munkacsoportba választották. 

Lukács Cintiát az EHÖK elnöksége egyhangúlag megválasztották a Tanári felkészítés 

munkacsoportba. 

Zatkó Nikolettet az EHÖK elnöksége  egyhangúlag megválasztották az Alkalmassági 

munkacsoportba. 

Lukács Cintiát az EHÖK elnöksége egyhangúlag delegálta a TTT- Tanár-továbbképzési 

Tanácsba.  

Zatkó Nikolettát az EHÖK elnöksége egyhangúlag delegálta a TTT- Tanár-

továbbképzési Tanácsba.  

Oláh Zsoltot az EHÖK elnöksége egyhangúlag delegálta a TTT- Tanár-továbbképzési 

Tanácsba.  

Sudár Mariannt az EHÖK elnöksége 9 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal delegálta a 

TTT- Tanár-továbbképzési Tanácsba.  

Lukács Cintiát az EHÖK elnöksége egyhangúlag megválasztották Egyeztető testületi 

tagnak. 

Oláh Zsoltot az EHÖK elnöksége egyhangúlag megválasztották Egyeztető testületi 

tagnak. 

Hoksza Zsoltot az EHÖK elnöksége 9 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

megválasztották Egyeztető testületi tagnak. 

Szabó Áront az EHÖK elnöksége egyhangúlag nem támogatta Egyeztető testületi tag 

megválasztására. 
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5. OMHV helyzete 

Kiss Edina egyeztetett Rektor úrral, aki teljes mértékben az OMHV nyilvánossága 

mellett van, de azzal is tisztában van, hogy ez egy olyan kérdés, amely komoly 

indulatokat szül. Rektor úr kéri, hazai és nemzetközi példákat gyűjtsenek össze.  

Zák András elmondja, kari vezetői értekezleten megbeszélték és a következő ülésre 

napirendi pontra teszik, hogy ha eléri a megfelelő kitöltési arányt akkor nyilvános 

legyen az OMHV. A gyakorlatcsoportokon is ugyan az a tananyag így az IK részéről 

megfelelő a kérdések sorozata. 

Sztilkovics Zorka tájékoztatja az elnökség tagjait, a PPK dékánja is a nyilvánosság 

mellett áll. Az őszi OMHV-t nyilvánossá szeretnék tenni, ami az adott kurzus kitöltési 

arányától függne. 

Hoksza Zsolt elmondja, a kari vezetés nyitott a nyitottságra, de az intézetek 

negatívan állnak ehhez, a teljes nyilvánosságot a többség nem támogatta. A 

szakszervezet sem támogatja. 

Márkus Mariann elmondja, a BGGyK dékánja támogatja, de teljes mértékben 

kielégítő választ nem kapott. 

Takács Bence is egyeztetett a TáTK dékánjával, aki a kérdőív újragondolását 

támogatja elsősorban és csak utána a nyilvánosságot. Várják az egyetem részéről a 

megkeresést. Támogatná azt a koncepciót, hogy külön kérdőív legyen előadásra és 

gyakorlatra. 

Traumberger Zsófia a Minőségfejlesztő Bizottság elnökével egyeztetett, aki aggályait 

fejezte ki a rendszerrel kapcsolatban. Az oktatók se érik el a saját riportjaikat, de ha ezek 

a gondok megoldódnának, akkor a nyilvánosság mellett állnának. 

Giró-Szász Áron is egyeztetett az ÁJK dékánjával, de nem kapott egyértelmű választ, 

hogy támogatja vagy sem az OMHV nyilvánosságát.  

 

6. Rektori kulturális pályázat 

Kiss Edina elmondja, egyeztetett Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal, a pályázatból a 

videó, rádió és a weblap pályázási lehetőség kikerül. Október 23-25 között lesz a 

levélszavazás, október 26-tól pedig megkezdődik a pályázás. November 11-ei ülésen 

bírálják a pályázatokat, Meiszterics Bálinttal egyezteti a költési időszak végét. 
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A 3 tételre új pályázat kerül majd kiírásra, melyre november 4. 12:00-ig lehet majd 

pályázni, november 5. 12:00 - november 10. 12:00 a hiánypótlási időszak lenne és a 

november 11-ei elnökségi ülésen ezt a pályázatot is bírálnák. 

20.14-kor távozik Traumberger Zsófia. Jelen lévő mandátumok száma 9. 

 

7. Egyebek 

Orosz Gábor tájékoztatja az elnökség tagjait november 2-4 között a KCSSK Kultúr7 

nevezetű rendezvény kerül megrendezésre. November 12-én megrendezésre kerül az 

Országos Kollégiumi konferencia. 

Kiss Edina elmondja, a kommunikációs tisztségviselőket Sujtó Attila keresni fogja a 

karácsonyi ruhagyűjtéssel kapcsolatban. 

Vége: 20:20 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

Dukán András Ferencet az EHÖK elnöksége 8 igen, 2 nem, 

0 érvénytelen szavazattal a szakindítási/akkreditációs 

munkacsoportba választották. 

Lukács Cintiát az EHÖK elnöksége egyhangúlag 

megválasztották a Tanári felkészítés munkacsoportba. 

Zatkó Nikolettet az EHÖK elnöksége  egyhangúlag 

megválasztották az Alkalmassági munkacsoportba. 

Lukács Cintiát az EHÖK elnöksége egyhangúlag delegálta 

a TTT- Tanár-továbbképzési Tanácsba.  

Zatkó Nikolettát az EHÖK elnöksége egyhangúlag 

delegálta a TTT- Tanár-továbbképzési Tanácsba.  

Oláh Zsoltot az EHÖK elnöksége egyhangúlag delegálta a 

TTT- Tanár-továbbképzési Tanácsba.  

Sudár Mariannt az EHÖK elnöksége 9 igen, 1 nem, 0 

érvénytelen szavazattal delegálta a TTT- Tanár-
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továbbképzési Tanácsba.  

Lukács Cintiát az EHÖK elnöksége egyhangúlag 

megválasztották Egyeztető testületi tagnak. 

Oláh Zsoltot az EHÖK elnöksége egyhangúlag 

megválasztották Egyeztető testületi tagnak. 

Hoksza Zsoltot az EHÖK elnöksége 9 igen, 1 nem, 0 

érvénytelen szavazattal megválasztották Egyeztető testületi 

tagnak. 

Szabó Áront az EHÖK elnöksége egyhangúlag nem 

támogatta Egyeztető testületi tag megválasztására. 

Kiss Edina megbízza Kőszegi Tamást gazdasági és 

pályázati adminisztrációért felelős referensnek a következő 

küldöttgyűlésig. 

Dátumok - 

 

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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