ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KÜLDÖTTGYŰLÉS

Jegyzőkönyv
ELTE EHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlés
2014. szeptember 18. (csütörtök) 17:00 óra,
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. (Kari tanács terem)
A Küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai:
1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója
2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója
3. Az ELTE EHÖK elnökének megválasztása
a) Levezető elnök megválasztása
b) Elnökválasztás menetének elfogadása
c) Elnökjelölt bemutatkozása, a szükséges nyilatkozatok megtétele
d) Kérdések
e) Vita az elnök-jelöltről
f) Választási Bizottság tagjainak megválasztása (amennyiben szükséges)
g) EHÖK elnökválasztás (titkos szavazás)
4. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása (titkos szavazás)
5. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és az Egyetemi Doktorandusz
Önkormányzat egyes döntéseivel szembeni jogorvoslat választási testület
tagjainak megválasztása (titkos szavazás)
6. Egyebek
Kezdés: 12.14
Zaránd Péter az ülés megnyitása után köszönti a megjelent Küldöttgyűlési
tagokat, az Egyetem vezetés megjelent tagjait és minden további résztvevőt.
Javasolja, hogy kerüljön ki a napirend ötödik pontja, mivel ehhez még szükséges
egy alapszabálymódosítás ami még nincsen elfogadva a szenátus által.
Az

Ellenőrző

Bizottság

megállapítja,

hogy

31

jelenlévő

mandátummal

határozatképes a küldöttgyűlés.
A módosító javaslat egyhangúlag elfogadásra került a küldöttgyűlés által.
1056 Budapest, Szerb utca 21-23.
Tel.: +36 (20) 962 0650, Fax: 483-8000/8257
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Az így kialakult napirendet egyhangúlag elfogadta az EHÖK küldöttgyűlése.
Zaránd Péter Meiszterics Bálint elnöki megbízottat javasolja a jegyzőkönyv
vezetésére. Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.
1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója
Az EHÖK kabinetének beszámolója kiküldésre került.
Tóth Róza szociális alelnök azzal egészítette ki beszámolóját, hogy folyamatosan
zajlik a karokon a rendszeres szociális támogatások leadása, mely folyamatban
közvetítő szerepet játszik az SDA felé az egyes felmerülő problémákról. Volt személyes
egyeztetésen is a tárgynapon az SDA-nál, és a tárgynapot követő napon érkezik egy
javító csomag a Neptun felületére. Szeptember 21-én határozott az EHSZÖB az
alaptámogatásokról. Kiírásra került az Erasmus kiegészítő támogatás.
Dukán András Ferenc nem kívánta kiegészíteni beszámolóját.
Borbély Krisztián elmondta, hogy folyamatosan szerveződik a Tudós-Tanárok,
Tanár-Tudósok konferencia, melynek szervezői bizottságában részt vesz. A beszámoló
kiküldése óta részt vett HJB ülése, Fegyelmi Bizottsági ülése, Oktatási és Képzési
Tanácson valamint OHÜB ülésen.
Zaránd Péter a beszámolója óta minden elnökségi ülést megtartott, részt vett az
OHÜB ülésen és segítette a felfüggesztett részönkormányzatokat ügyeik intézésében.
Kiss Ádám azt kérdezte Zaránd Pétertől, hogy értékelje az elmúlt egy évet, amit
elnökként eltöltött. Mi az, amit sikernek könyvel el és mi az, amit kevésbé érez
sikeresnek. Zaránd Péter elmondta, hogy nagyon sok vizsgálat történt az elmúlt évben
a Hallgatói Önkormányzatban, ami bár nehezítette a mindennapi munkát, nagyban
hozzájárult az átlátható gazdálkodás kialakításához is, hisz az elmúlt négy év összes
irata átnézésre és rendszerezésre került. Valamint az ösztöndíjrendszer átalakítását az
egyik legnagyobb sikerének érzi az ELTE Hallgatói önkormányzatának.
Csonka Balázs a hallgatói rendezvényszervezés problematikájára kérdezett rá, és
arra, hogy ez a folyamat hol akadt el. Zaránd Péter elmondta, hogy ezzel a
kérdéskörrel való foglalkozás már az előző programban is kiemelt szerepet kapott,
azonban sok akadály volt az elmúlt egy évben, aminek hatására nem jött létre a
hallgatói rendezvényszervezés biztosítása. Kiemelte, hogy még ebben a félévben
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kiírásra kerül egy új közbeszerzés, ami várhatóan sikeresen fog zárulni és így biztosítva
lesz a jövő évi rendezvényszervezés.
Nanosz Eleni Vaya kiemelte két alelnök egy éves munkáját. Név szerint Tóth
Rózáét és Soproni Tamásét. Továbbá a korábbi programban említett hallgatói
igényfelmérésről kérdezett, hogy hogyan halad a folyamat és, hogy a továbbiakban is
szánnak e szerepet a TáTK Survey statisztikus hallgatói számára. Zaránd Péter a
válaszában kifejtette, hogy az igényfelmérés technikai problémák miatt nem tudott
megvalósulni, de már folyamatban van az Unipoll rendszer beszerzése az Egyetem
részéről, így könnyebb lesz az igényfelmérés a jövőben. Természetesen a kérdőív
kialakításában továbbra is számítanak a TáTK-s hallgatók segítségére.
Sujtó Attila megköszönte mindenkinek a segítséget a BTK HÖK alapszabálymódosításával kapcsolatban. Így már biztosítva lesz az osztatlan tanári képzésben
résztvevő hallgatók képviselete is.
Szavazás az elnök és alelnökök beszámolóiról:
Elnök és referensek beszámolójának elfogadása: 24 igen, 1 nem, 6 tartózkodás.
Elfogadva a küldöttgyűlés által.
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Tóth Róza szociális alelnök beszámolója: Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés
által.
Dukán András Ferenc gazdasági alelnök beszámolójának elfogadása: 27 igen, 4
nem, 0 tartózkodás. Elfogadva a küldöttgyűlés által.
Borbély Krisztián tanulmányi alelnök beszámolója: Egyhangúlag elfogadva a
küldöttgyűlés által.
2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója
Kuti Péter tájékoztatta a küldöttgyűlést arról, hogy az elmúlt időszakban nem
érkezett megkeresése az Ellenőrző Bizottság felé. A működés a szabályoknak
megfelelően zajlott egy kisebb fennakadástól eltekintve.
3. Az ELTE EHÖK elnökének megválasztása
a) Levezető elnök megválasztása
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Zaránd Péter újraindulóként érintett az elnökválasztás menetében így javasolja
Pozsár-Szentmiklósy Zoltánt a Hallgatói ügyek Rektori Biztosát levezető elnöknek.
Szimpátia szavazás során egyhangúlag támogatta az EHÖK Küldöttgyűlése
Pozsár-Szentmiklósy Zoltánt levezető elnöknek.
b) Elnökválasztás menetének elfogadása
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán a megjelentek köszöntése után javasolja, hogy
mind az elnökjelölt bemutatkozására mind a kérdésekre és igény esetén a vitára is
tíz percet javasol. Sujtó Attila kérdésére megerősítette, hogy igény szerint ezeket az
intervallumokat lehet bővíteni. Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.
Megkérdezi az Ellenőrző Bizottságot, hogy érkezett be írásos jelölés. Kuti Péter
elmondja, hogy Sztilkovics Zorka a PPK HÖK elnöke jelölte írásban Zaránd Pétert.
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán kéri, hogy ezt szóban is erősítse meg, amit Sztilkovics
Zorka meg is tett. Ezen felül még Csonka Balázs KolHÖK elnök, Sujtó Attila BTK
HÖK elnök valamint Birta Emese TÓK HÖK megbízott elnöke jelölik még a
helyszínen Zaránd Pétert, aki a jelölést elfogadja és nincsen tudomása
összeférhetetlenségről.
c) Elnökjelölt bemutatkozása, a szükséges nyilatkozatok megtétele
Zaránd Péter bemutatkozó beszédét az elmúlt egy év értékelésével nyitotta.
Ebben kiemelte az elért célokat és azokat a nem várt akadályokat amik eléjük álltak,
de sikeresen meg tudták oldani azokat közös erővel és együttműködéssel. Sikerült
olyan világos és átlátható alapokat teremteni az elmúlt egy évben, amik segítették a
hallgatói érdekképviselet minőségének javulását. Továbbá kiemelte azt is, hogy a
jelenlegi a felsőoktatást érintő változások és átalakítások időszakában együtt kell
működni egymással és az egyetem vezetésével is, és aktívan és konstruktívan részt
kell

venni

ezekben

a

folyamatokban.

Fontosnak

tartja

az

országos

érdekképviseletben való részvételt, ahol sokkal szélesebb fórumon lehet képviselni
az egyetem hallgatónak érdekeit.
Bemutatkozása után ismertette a kabinet tagjait a küldöttgyűléssel. A szociális
alelnök Tóth Róza (TTK), a gazdasági alelnök Dukán András Ferenc (TTK), a
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tanulmányi alelnök Borbély Krisztián (PPK), a közkapcsolati alelnök Dömötör Tamás
Albert (BTK), külügyi alelnök pedig Csukovits Balázs (TáTK) lesz. Megválasztása
esetén referensek és megbízottak esetében pályázatokért felelős referensnek
Csermák

Attilát

(PPK,

ISSZK),

sportreferensnek

Karvaly

Mártont

(PPK),

esélyegyenlőségi referensnek Markos Ádámot (ÁJK), tudományos referensnek Tóth
Ritát (TáTK, EJC), Béni Kornélt (TTK) rendezvényekért felelős referensnek, Orosz
Gábort (IK, KolHÖK) tanulmányi rendszerért felelős referensnek, gazdasági
adminisztrációért felelős referensnek Kőszegi Tamást (TÓK), és az ELTE Online
főszerkesztői tisztségére Grósz Renátát (ÁJK) elnöki megbízottnak Meiszterics
Bálintot (PPK) informatikai megbízottnak Tabajdi Pétert (TTK) kéri fel. A kabinet
vezetését a jövőben is Kiss Edina (TáTK) látja el.
d) Kérdések
Sujtó Attila a programban említett alapszabály módosításokról kérdezett,
valamint arról, hogy ez érinteni fogja-e küldöttgyűlés összetételét. Zaránd Péter
elmondta, hogy a tavalyi évben az elnökség határozott már arról, hogy új átlátható
alapszabályra van szüksége a hallgatói önkormányzatnak. Az ezzel kapcsolatos
munkák meg is indultak, de nem sikerült eredményre jutni. A jövőben is az elnökség
fogja kialakítani a koncepcióját az alapszabályírásnak.
Ritzl András arról kérdezett, hogy miként képzelik el a forrásallokációs
rendszerre való áttérést. Dukán András Ferenc válaszában a minél hamarabbi
áttérés fontosságát emelte ki, mivel ez már egy több éve húzódó folyamat, amit le
kell zárni. Az előterjesztési javaslatot el fogja készíteni a gazdasági bizottságnak akik
együtt fogják kidolgozni a koncepció végleges verzióját.
Szigethi Katalin a programban csak röviden említett határon túli ügyekről
érdeklődött. Csukovits Balázs kiemelte a BTK szerepét és segítségét a kérdés
kidolgozásában. Elmondta, hogy szeretne külön programokat is szervezi nekik,
valamint szeretné integrálni őket a többi külföldi hallgató közé is, hogy ezáltal egy
kettős kapcsolatrendszert alakíthassanak ki a határon túlról érkező magyar
hallgatók.
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Szekeres Mónika a programban említett kommunikációs operatív bizottság
működésének elképzeléséről kérdezett. Dömötör Tamás Albert elmondta, hogy
olyan embereket szeretne belevonni a munkába, akik megfelelő kompetenciákkal
rendelkeznek és tudják segíteni az egyes kampányok kidolgozását.
Sujtó Attila a Neptunnal kapcsolatosan elkészült javítócsomagról és annak
megvalósulásának garanciájáról kérdezett. Borbély Krisztián elmondta, hogy
folyamatosan növekszik a hibák száma a Neptunban és az SDA is késve teljesíti az
egyes kéréseket. Reméli, hogy az oktatók is mellénk állnak a kérdéssel kapcsolatban
és így nagyobb nyomást tudnak majd gyakorolni az SDA-ra. Valamint Orosz Gábor
személyével is megnő a kabinet kapacitása az egyes hibákkal való foglalkozásra.
Szekeres Mónika a hallgatói igények felmérésről kérdezett. Zaránd Péter
elmondta,

hogy

fontos

a

minőségbiztosítás,

ami

egyrészt

az

igények

becsatornázásán múlik, valamint a folyamatos visszacsatolás is ide tartozik az egyes
programok lezárulta után. Ebben az EHÖK koordináló szerepet szeretne játszani a
jövőben.
Sujtó Attila arra kérte Zaránd Péter, hogy emelje ki három jó és három rossz
tulajdonságát. Pozitívumként emelte ki elhivatottságát és nyitottságát mind az
elnökség, mint a küldöttgyűlés javaslataira. Negatívumként pedig a célok erős
betartatását emelte ki, ami sokszor okoznak konfliktusokat, valamint azt, hogy a sok
kijelölt cél sokszor ad okot a csúszásra.
e) Vita az elnök-jelöltről
Nincsen igény vitára az elnökjelölt személyéről.
f) Választási Bizottság tagjainak megválasztása (amennyiben szükséges)
Az Ellenőrző Bizottság megfelelő létszámmal volt jelen így nem volt szükség tag
választásra a Választási Bizottságba.
g) EHÖK elnökválasztás (titkos szavazás)
18.12 Szünet, ami alatt mindenki leadja szavazatát a Választási bizottságnál.
18.33 Szünet vége.
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Mandátumellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az ülés határozatképes.
Kuti Péter ismerteti az eredményt: 23 igen, 6 nem, 2 érvénytelen szavazattal az
ELTE EHÖK Küldöttgyűlése megválasztotta Zaránd Pétert és csapatát a következő
ciklusra.
Elsőként Dr Frei Zsolt Tudományos, kutatás-szervezési és innovációs ügyek
rektorhelyettese gratulált Zaránd Péter újraválasztott EHÖK elnöknek és felajánlotta a
párbeszédet a rektori vezetés nevében. Utána pedig Sztilkovics Zorka PPK HÖK elnök
is gratulációját fejezte ki és eredményes munkát kívánt a következő ciklusra.
4. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása (titkos szavazás)
Zaránd Péter kéri azokat a karokat, akiknek delegálási joguk van az EHÖK
Ellenőrző Bizottságába, hogy tegyék megjelölésüket.
Eperjesi Zsolt az ÁJK HÖK megbízott elnöke jelöli Baranyai Zsoltot, aki
személyesen nem tudott részt venni az ülésen, de a jelöléshez szükséges
nyilatkozatokat megtette.
Sztilkovics Zorka a PPK HÖK elnöke Nagy Zsófiát jelöli, aki a jelölést elfogadta és
nincsen tudomása összeférhetetlenségről.
Sujtó Attila BTK HÖK elnök Czeti Istvánt jelöli, aki elfogadta a jelölést és
összeférhetetlenségről nincsen tudomása.
Farag Alexandra A BGGYK HÖK elnöke Bókkon Juditot jelöli, aki személyesen nem
tudott részt venni az ülésen, de a jelöléshez szükséges nyilatkozatokat megtette.
Kiss Ádám az IK HÖK elnöke Tallér Dánielt jelöli, aki elfogadta a jelölést és
összeférhetetlenségről nincsen tudomása.
Nagy Zsófia érintettség okán nem vehet részt a szavazatok számolásában, így Kuti
Péter Ferdinandy Bence EDÖK elnököt javasolja a Szavazatszedő és számláló
bizottságba, aki a jelölést elfogadta. A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta Ferdinandy
Bence személyét a szimpátiaszavazás során.
Kuti Péter beszámolt a szavazás eredményéről:
Czeti Istvánt az EHÖK Küldöttgyűlése 29 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal az
EHÖK ellenőrző Bizottságába választotta.
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Bókkon Juditot az EHÖK Küldöttgyűlése 30 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal az
EHÖK ellenőrző Bizottságába választotta.
Tallér Dánielt az EHÖK Küldöttgyűlése 27 igen, 4 nem, 0 érvénytelen szavazattal az
EHÖK ellenőrző Bizottságába választotta.
Baranyai Zsoltot az EHÖK Küldöttgyűlése 29 igen, 2 nem, 0 érvénytelen szavazattal
az EHÖK ellenőrző Bizottságába választotta.
Nagy Zsófiát az EHÖK Küldöttgyűlése 27 igen, 4 nem, 0 érvénytelen szavazattal az
EHÖK ellenőrző Bizottságába választotta.
5. Egyebek
Zaránd Péter megköszönte a leköszönő kabinettagok elmúlt éves munkáját.
Kiss Edina mindenkit meghívott a Küldöttgyűlés után rendezendő zenés táncos
mulatságra.
Vége: 18.51
Teendők,
határidőkkel
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Elnök és referensek beszámolójának elfogadása: 24 igen, 1
nem, 6 tartózkodás. Elfogadva a küldöttgyűlés által.
Tóth Róza szociális alelnök beszámolója: Egyhangúlag
elfogadva a küldöttgyűlés által.

Határozatok

Dukán András Ferenc gazdasági alelnök beszámolójának
elfogadása: 27 igen, 4 nem, 0 tartózkodás. Elfogadva a
küldöttgyűlés által.
Borbély

Krisztián

tanulmányi

alelnök

beszámolója:

Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.
23 igen, 6 nem, 2 érvénytelen szavazattal az ELTE EHÖK
Delegálások

Küldöttgyűlése megválasztotta Zaránd Pétert és csapatát a

(Személyi

következő ciklusra.

kérdések)

Czeti Istvánt az EHÖK Küldöttgyűlése 29 igen, 1 nem, 1
érvénytelen szavazattal az EHÖK ellenőrző Bizottságába
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választotta.
Bókkon Juditot az EHÖK Küldöttgyűlése 30 igen, 1 nem, 0
érvénytelen szavazattal az EHÖK ellenőrző Bizottságába
választotta.
Tallér Dánielt az EHÖK Küldöttgyűlése 27 igen, 4 nem, 0
érvénytelen szavazattal az EHÖK ellenőrző Bizottságába
választotta.
Baranyai Zsoltot az EHÖK Küldöttgyűlése 29 igen, 2 nem,
0 érvénytelen szavazattal az EHÖK ellenőrző Bizottságába
választotta.
Nagy Zsófiát az EHÖK Küldöttgyűlése 27 igen, 4 nem, 0
érvénytelen szavazattal az EHÖK ellenőrző Bizottságába
választotta.
Dátumok
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Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Kuti Péter

Elnök

Elnök

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Ellenőrző Bizottság
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Meiszterics Bálint
Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

1056 Budapest, Szerb utca 21-23.
Tel.: +36 (20) 962 0650, Fax: 483-8000/8257
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu

