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Jegyzőkönyv 

Elnökségi ülés 

2016. április 20. (szerda) 16:00 óra, 

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

  

Napirend: 

1. Iskolaszövetkezet, vendégünk Nagy Gergely Gyula, dr. Babos János és 

Csordás Péter 

2. Elnöki beszámoló 

3. Bejelentések 

4. Szenátusi anyagok tárgyalása 

5. Alakuló- és tisztújító küldöttgyűlés kiírásának módosítása 

6. Hallgatói kulturális és szakmai pályázat bírálása 

7. Egyebek 

 

Kezdés: 16.07 

Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku Ivettet. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Napirend előre kiküldésre került, senkinek nem élt módosító javaslattal. 

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Jelen lévő mandátumok száma 8. 

 

1. Iskolaszövetkezet, vendégünk Nagy Gergely Gyula, dr. Babos János és Csordás    

Péter 

Dr. Babos János elmondja, most az Egyetem Szolgáltató Központ vezetőjeként van 

itt, célja, hogy értéket teremtsen a hallgató számára. Az Iskolaszövetkezet hatékonyságát 

az igazgatói tagok támogatják, közös együttműködésben olyan elnökségi tagokat akar 

választani, akik előre tudják lendíteni az Iskolaszövetkezet munkáját. Javasolja és kéri, 

hogy az Iskolaszövetkezettől Nagy Gergely Gyulát és Csordás Pétert hallgassák meg, és ha 

szimpatikusak akkor a közgyűlésen támogassák azt, hogy Csordás Péter igazgatósági tag 
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legyen. Báli Bernadettet is szeretné elnökségi tagnak ezért, kéri, hogy őt is támogassák, 

hogy minél több ELTE-s hallgató minél több ELTE-s munkát kapjon. 

16.10 megérkezett Zák András és Traumberger Zsófia. Jelen lévő mandátumok 

száma 10. 

Nagy Gergely Gyula elmondja, a közgyűlést szeretné minél jobban megvilágítani. A 

közgyűlést a hatékonyság jegyében úgy készítették el, hogy a közgyűlésen szavazati 

jogot az EHÖK mindenkori tagjai vegyenek részt. Az idei évtől új rendszer alakul ki, (a 

tagok meghatalmaznak és átadják a szavazati jogokat) a legtisztább az, ha a 

meghatalmazzák az aktuális részönkormányzatok elnökét, és minden új hallgatóval 

kitöltöttek ezt a meghatalmazást. 

Csordás Péter elmondja, szolgáltatói szemlélettel közelítenek a hallgatók felé. 

Hogyan tudják az igényeket a legjobban kielégíteni. Alapszabályt szeretnének 

módosítani a felügyelő bizottsági tag választás miatt, valamint a közgyűlésen sor kertül a 

2015-ös beszámoló elfogadására is.  

Kiss Edina látja, hogy az Iskolaszövetkezetes kifizetés kezd tisztává válni, de 

szeretne kérni egy olyan formulát, ami még megfelelőbben tisztázza a kifizetést. 

Dr. Babos János elmondja, a tájékoztatást ő is fontosnak tartja, az általa ismert 

tények alapján nem féltetlenül az Iskolaszövetkezet volt a hibás, az ELTE nem fizetett az 

Iskolaszövetkezetnek, sokszor meg is előlegezte a szövetkezet. Keretszerződést kötnek 

közbeszerzés eljárás során, s kommunikáció részét kell főként meghatározni. 

 

2. Elnöki beszámoló 

Kiss Edina csütörtökön egyeztetett a LEN-el kapcsolatban, majd OMHV 

munkacsoporton vett részt, ahol a kérdőívek tartalma volt a fő téma. Tárgyalták továbbá 

a nyilvánosság helyzetét, mellyel kapcsolatban Kiss Edina egy hivatalos állásfoglalást fog 

küldeni. Hétfőn Egyetem vezetői értekezleten vett részt, ahol a szenátusi anyagokat 

tárgyalták, valamint a költségvetési tervezetet küldték ki. Az Informatikai kar javasolta a 

tanulás módszertan kurzus elindítását, ezt az egyetem felé is jelezték. Kiss Edina 

kiküldte a HÖOK közgyűlésre való jelentkezési lapot, melyet jövő hét csütörtökig lehet 

kitölteni. Április 29-én kerül megrendezésre a KolHÖK majális. Kedden a Nemzetközi 

irodával fog egyeztetni. 
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3. Bejelentések 

     Nincs senkinek bejelenteni valója. 

 

4. Szenátusi anyagok tárgyalása 

Az április 25-ei szenátusi ülésen az alábbi témák lesznek napirendi ponton. 

1) Személyi ügyek 
a) Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium igazgatói pályázat 
b) Professzor Emeritus cím adományozása 
c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása 
d) Címzetes egyetemi docens cím adományozása 
Előterjesztő: Dr. Mezey Barna rektor 
 

2) Tanévi és gazdasági beszámoló a 2015. évről 
Előterjesztő: Dr. Mezey Barna rektor és Dr. Scheuer Gyula kancellár 
 

3) Az Egyetem 2016. évi költségvetése 
Előterjesztő: Dr. Scheuer Gyula kancellár 
 

4) SzMR módosítása 
Előterjesztő: dr. Rikker Emília igazgatási vezető 
 

5) HKR különös részének módosítása  
Előterjesztő: dr. Rikker Emília igazgatási vezető 
 

6) Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosítása 
Előterjesztő: dr. Rikker Emília igazgatási vezető 
 

7) A CXIX/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Scheuer Gyula kancellár 
 

8) A XLV/2016. (III. 21.) Szen. sz. határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Orosz Éva rektorhelyettes 
 

9) Egyebek 
 

Hoksza Zsolt jelzi, Az Egyetem 2016. évi költségvetés című napirendi pont 

szavazásánál tartózkodni fog. 

 

Szünet kezdete: 17.45 

Szünet vége: 17.55 
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5.Alakuló és tisztújító küldöttgyűlés kiírásának módosítása 

Kiss Edina ismerteti az alakuló és tisztújító küldöttgyűlés pontos kiírását. A kiírás 

megtekinthető a www.ehok.elte.hu oldalon. 

Kiss Edina a kiírást a 2. számú melléklet ami a választási kódex, az oda vonatkozó 

részekkel egészítené ki, (összeférhetetlenségi rész, vezetői tisztségviselői rész) ami 

szintén megtalálható a honlapon. Kiemelve azt a részt, hogy az vehet részt a választáson, 

aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a képviselt hallgatói létszám legalább 2%-

ának ajánlását megkapta s programbemutató pályázatot adott le.  Aláírását gyűjtő 

hiteles dokumentumát az EHÖK irodában kell átvenni, valamint átvételkor és leadáskor 

az EHÖK elnök pecsétje és aláírása szükséges. 

A programot az EHÖK irodában kell leadni. 

HATÁROZAT: 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöksége 9 igen, 0 

nem, 1 tartózkodással elfogadja és határozatot hoz arról, hogy az Alakuló és tisztújító 

küldöttgyűlés kiírását a fent említett részekkel kiegészítsék. 

6. Hallgatói kulturális és szakmai pályázat bírálása 

Kiss Edina elmondja, a pályázatokat Oláh János és Csermák Attila bírálta, pótértékelő 

pedig Kőszegi Tamás volt. 

Kiss Edina kioszt egy táblázatot, ahol a pályázatok és a bírálat adatai szerepelnek. 

Czabán Samu javasolja, hogy különböző súlycsoportokat hozzanak létre az 

összegeknél. 

18.12 Sztilkovics Zorka és Czabán Samu távoznak. Jelen lévő mandátumok 

száma 8. 

Orosz Gábor javasolja a KolikON konferencia összegét csökkentsék. 

Kiss Edina jelzi az elnökség számára, hogy a KolikON pályázat véleménye szerint nem 

támogatható, mert a kiírásban szerepel, hogy „a hallgatói önkormányzat programjai, 

rendezvényei és képzései” nem támogathatóak, véleménye szerint a KolikON a KolHÖK 

rendezvénye. 

Kiss Edina kérdezi az elnökségi tagokat, az értékelés módosításánál miszerint a 

KolikON konferencia 3.724.526 Ft helyett a javasolt összeg csak 3.000.000 Ft legyen, ezt 
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ki tudja támogatni? Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják és támogatják a 

módosítást. 

HATÁROZAT:Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata 7 igen, 0 

nem, 1 tartózkodással elfogadja és támogatja azokat a javasolt összegeket, amiket a 

bírálók hoztak létre a Hallgatói kulturális és szakmai pályázatok terén. 

7.Egyebek 

Kiss Edina elmondja, felügyelő bizottsági tagságáról lemond, mivel május 1-től a 

HÖOK mentorprogram vezetésére kérte fel Gulyás Tibor. 

 

Vége: 18:24 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói 

Önkormányzatának elnöksége 9 igen, 0 nem, 1 

tartózkodással elfogadja és határozatot hoz arról, hogy az 

Alakuló és tisztújító küldöttgyűlés kiírását a fent említett 

részekkel kiegészítsék. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói 

Önkormányzata 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadja és 

támogatja azokat a javasolt összegeket, amiket a bírálók 

hoztak létre a Hallgatói kulturális és szakmai pályázatok 

terén. 

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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