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Jegyzőkönyv 

Elnökségi ülés 

2015. december 09. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

Napirend: 

1. Elnöki beszámoló 

2. Bejelentések 

3. Szenátusi anyagok tárgyalása 

4. Rektori kulturális pályázatok újragondolása-szempontrendszer kialakítása 

5. Egyebek 

 

Kezdés: 17.05 

Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku Ivettet. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Murai László jelezte, hogy késni fog az ülésről. Giró-Szász Áront az ÁJK HÖK elnökét 

Oravecz Zsófia helyettesíti. 

Napirend előre kiküldésre került, senki nem élt módosító javaslattal. 

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Jelen lévő mandátumok száma 9. 

 

1. Elnöki beszámoló 

Kiss Edina pénteken, a négy kari gólyabál szervezőivel megtekintették a 

Tüskecsarnokot, mint lehetséges helyszínt a rendezvénynek. A gólyabál szervezésére 

egy pályázat érkezett be, ennek a dokumentumát hamarosan kiküldi az elnökség 

tagjainak. Mindenkinek köszöni a csütörtöki Mikulás bulin való részvételt, minden jegy 

árából 100 Ft az Igazgyöngy Alapítvány javára kerül átutalásra. A hétfői egyetem vezetői 

értekezleten tárgyalták az Ipari tanszék jelenlegi helyzetét, a szenátusi anyagokat és 

bemutatkozott a Rektori Kabinet Nemzetközi irodája. Karner Orsolya elküldte az 
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érzékenyítési tréning és a gólyatáborok értékelésének a dokumentumait, ezt hamarosan 

továbbítani fogja az elnökség tagjainak is. 

A vizsgaidőszakban december 16-án, január 13-án, január 27-én és február 10-én 

lesznek az elnökségi ülések. 

17.27 megérkezett Murai László. Jelen lévő mandátumok száma 10. 

 

2. Bejelentések 

Kiss Edina mindenkit szeretettel vár a december 16-án megrendezésre kerülő HÖK 

Karácsonyra. 

 

 3. Szenátusi anyagok tárgyalása 

     December 14-én 14:00 órakor lesz a szenátusi ülés. Napirendi pontok lesznek: a 

személyi ügyek, SzMSz módosítás, Egyetemi Doktori Szabályzat módosítása, Alumni 

Szabályzat elfogadása, Vagyonkezelési Szerződés módosítása közös megegyezéssel, 

Martonvásári telephely alapítása, Tájékoztatás az ELTE Idegen nyelvi Továbbképző 

Központ névváltozásáról, Belső Ellenőrzési Kézikönyv jóváhagyása, Szaklétesítés 

szakindítás, KKK-módosítás, Tanterv módosítások, Tájékoztató a 2015. évi általános 

felvételi eljárásról, EHÖK Alapszabály módosítás, TÓK HÖK Alapszabály módosítás, 

Egyebek. 

 

4. Rektori kulturális pályázatok újragondolása-szempontrendszer kialakítása 

Kiss Edina kioszt az elnökség tagjainak egy dokumentumot, ahol a főbb javaslati 

szempontokat olvashatják. Az elnökség tagjai megállapodtak, hogy ha külső helyszínhez 

kapcsolódik a pályázat, akkor 3 árajánlat szükséges. Nem kell csatolni a pályázathoz 

szervesen köthető referenciát. Más pályázási támogatás kérdését a költségtervbe 

helyezik át. Szempontok közé sorolják: a hallgatók mekkora csoportja részesül 

közvetlenül vagy közvetetten a támogatásból, előnyben részesül a pályázó ha csatol 

oktatói ajánlást szakmai és konferencia rendezvény során, rendelkezik-e a pályázat 

tartalma bármilyen közhasznú tartalommal. Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy a 

pályázat új neve Hallgatói kulturális és szakmai pályázat legyen. Költés időtartama: 

április 1-szeptember 30, október 1-március 31. 

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 

3 

 
 

 

5.Egyebek 

Orosz Gábor mindenkit szeretettel meghív a december 17-én megrendezésre kerülő 

KolHÖK karácsonyra. 

 

Vége: 19:29 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok 
- 

 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok 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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