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Jegyzőkönyv 

Elnökségi ülés 

2016. március 9. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

Napirend: 

1. Elnöki beszámoló 

2. Bejelentések 

3. ISZTK keret maradványai- Életvezetési Tanácsadó támogatása 

4. Rektori kulturális pályázat kiírása és szempontrendszere 

5. Egyebek 

 

Kezdés: 17.01 

Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku Ivettet. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Napirend előre kiküldésre került, a sorrendben történik módosítás.. 

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Jelen lévő mandátumok száma 8. 

 

1. Elnöki beszámoló 

Kiss Edina köszöni a küldöttgyűlésen való részvételt. Egyeztetett a kollégiumi 

napokkal és a LEN-nel kapcsolatban. Ma OHÜB-ön volt, holnap pedig Egyetem vezetői 

értekezleten vesz részt. HÖOK határozatok tára kiküldésre került. Két határozatot emelt 

ki, aminek az eredménye nem lett egyhangú. „A Közgyűlés támogatja, hogy a tanulmányi 

ösztöndíj új számítási rendszerének alapelveként kerüljön meghatározásra, hogy 

tárgyanként külön-külön kerüljön a hallgatók teljesítménye értékelésre (tantárgyalapú 

ösztöndíj számítás).” „ A Közgyűlés támogatja, hogy a köztársasági ösztöndíj összege az 

ösztöndíj kiemelt presztízsének visszaállítása érdekében az inflációkövetést meghaladó 

mértékben kerüljön megnövelésre akkor is, ha ez a jogosulti létszám csökkentését teheti 
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szükségessé.” Iskolaszövetkezetes ülés március 30-án lesz. Alapszabályok módosítását 

mindenki küldje el neki indoklásokkal együtt. 

  

2. Bejelentések 

Kiss Edina elmondja két kiadvány fog készülni az EHÖK vezetőképzőre, az egyikben 

alaptudáshoz való információk lesznek megtalálhatóak, a másik kiadvány pedig egy 

úgynevezett haladó szintű lesz. 

17.46 megérkezett Takács Bence és Hoksza Zsolt. Jelen lévő mandátumok 

száma 10. 

Orosz Gábor mindenkit szeretettel vár a KolHÖK vezetőképzőjére. 

 

 3. ISZTK keret maradványai- Életvezetési Tanácsadó támogatása 

     Kiss Edina elmondja, a tavalyi ISZTK keret maradványból az EHÖK 20 millió Ft-ot 

adott az Életvezetési Tanácsadóknak. Kancellár Úrral egyeztetett a költségvetésről, az 

elnökségi tagoknak egy táblázatot osztott ki, amin szerepelnek a karok jelenlegi 

maradványai. Az EHÖK az összes maradvány keretét 14 millió Ft-ot felajánl az 

Életvezetési Tanácsadóknak. 

Zák András elmondja, az IK nem részesül az a tanácsadók munkájából, mivel nálunk 

jelen van két pszichológus a kar életében. 

Az elnökségi tagok javasolták, legyen kihangsúlyozva, hogy ez a támogatás nem 

rendszeres, nem tudják minden évben támogatni egy tőlük független szervezetet. Az 

egyetemnek is ki kellene venni a részét a támogatásban. A TáTK és a BTK nem 

rendelkezik maradvánnyal. 

18.15 Sztilkovics Zorka és Traumberger Zsófia távozik. Jelen lévő mandátumok 

száma 8. 

HATÁROZAT: 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat elnöksége 7 igen, 0 

nem, 1 tartózkodással támogatja és határozatot hoz arról, hogy a 2015-ös ISZTK keret 

maradványából az EHÖK esetében 14.096.033 Ft, az ÁJK, TTK, PPK, TÓK, BGGyK és IK 

esetében pedig 983.995 Ft kerüljön át az Életvezetési Tanácsadó költségvetésébe. 
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat elnöksége 7 igen, 0 

nem, 1 tartózkodással támogatja és határozatot hoz arról, hogy az egyetem 2015-ös 

ISZTK keret maradványából 20 millió Ft-ot az Életvezetési Tanácsadó javára felajánljon 

a Hallgatói Önkormányzat.  

 

4. Rektori kulturális pályázat kiírása és pontrendszere 

Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán kiosztja az elnökségi tagoknak a pályázati felhívást. 

Célokat és támogatandó dolgokat neveznek meg. Eljárás az alábbiak szerint alakulna: 2 

fő bírálna, egymástól függetlenül, ha ezek az eredmények nagyon eltérnek egymástól, 

akkor egy 3. ember is elbírálná a pályázatokat és ez alapján történne a keret és a 

ponthatárok összeállítása is.  

Orosz Gábor szerint, pontosan alátámasztott szempontok kellenek, mert egy 

ellenőrzés során nem tudják a pályázatok eredményeit alátámasztani. 

Kiss Edina jelzi, jövő héten ki kell írni a pályázatot. A szempontrendszer egy jó 

kiinduló alap, de még nem látja, hogyan lesz ebből kerek egész. Javasolja, legyen egy 

előzetes tartalmi értékelés. 

Giró- Szász Áron szerint fixen megkellene határozni, hogy az EHÖK elnöke 

kötelessége legyen az, hogy azt az álláspontot képviselje a Hallgatói ügyek rektori 

biztosnál, amit az EHÖK elnöksége meghatározott a bírálás során. 

18.55 Horváth Mihály az Ellenőrző Bizottság tagja távozik. 

Zák András szerint, a célokban egyet értenek, de a rendszer nem azt a változást 

hozza, amit elvárnak, a régi pályázatra húzzák rá ezt a pályázatot. 

Dr. Pozsár- Szentmiklósy Zoltán javasolja, Kőszegi Tamás teszteljen régi 

pályázatokat ezzel a pontrendszerrel. 

Az elnökségi tagoknak nincs ellenvetésük azzal, hogy a dokumentumon szerepelt 

szempontok alapján jövő héten kiírásra kerüljön a pályázat. 

Kiss Edina köszöni szépen Dr. Pozsár- Szentmiklósy Zoltánnak a segítséget. Következő 

elnökségi ülésre Kőszegi Tamás 10 pályázatot elbírál a régiek közül az új 

szempontrendszerrel. 

5. Egyebek 

Senkinek nincs egyebe. 
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Vége: 19:32 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói 

Önkormányzat elnöksége 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodással 

támogatja és határozatot hoz arról, hogy a 2015-ös ISZTK 

keret maradványából az EHÖK esetében 14.096.033 Ft, az 

ÁJK, TTK, PPK, TÓK, BGGyK és IK esetében pedig 983.995 Ft 

kerüljön át az Életvezetési Tanácsadó költségvetésébe. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói 

Önkormányzat elnöksége 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodással 

támogatja és határozatot hoz arról, hogy az egyetem 2015-ös 

ISZTK keret maradványából 20 millió Ft-ot az Életvezetési 

Tanácsadó javára felajánljon a Hallgatói Önkormányzat.  

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Kiss Edina Horváth Mihály 

Elnök Ellenőrző Bizottság elnöke 

ELTE Hallgatói Önkormányzat ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  

 

_________________________________________ 

Andicsku Ivett 

Elnöki referens, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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