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Jegyzőkönyv 

EHÖK Küldöttgyűlés 

2014. április 28. (hétfő) 18:00 óra,  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A  

ELTE Lágymányosi Kampusz, Északi tömb 7.18-24. terem (Kari tanács terem)  

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója  

2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója  

3. Költségvetési tervezet  

4. Egyebek  

Kezdés: 18.12 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után megköszöni a TTK HÖK-nek a 

terembiztosítást az ülésre. Ezután felkéri az Ellenőrző bizottság elnökét, hogy tartson 

egy mandátum ellenőrzést.  

Hermán Dániel az ülést 22 jelenlévő mandátummal határozatképesnek 

nyilvánítja.  

Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen senki nem élt módosító javaslattal. 

Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.  

 

1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója  

A beszámolók előzetesen kiküldésre kerültek. Zaránd Péter beszámolójának 

kiegészítésében elmondta, hogy a tárgyhetet megelőző elnökségin elfogadásra került az 

ELTE SzMSz módosítása az elnökség által. A május 1-én megrendezésre kerülő Dunai 

Regatta szervezésében mi is részt veszünk. A LEN szervezése folyamatban van, 

mindenben segítséget nyújt az EHÖK amiben szükséges.  

Tóth Róza elmondta, hogy az elmúlt hét végén lezajlott a EHSZÖB szakterületi 

vezetőképzője, amit az Esélyegyenlőségi és a Tanulmányi bizottsággal közösen tartottak. 

A bizottság igyekezett egységesíteni a szociális támogatásnál szükséges 

igazolásformákat. Az Esélyegyenlőségi Bizottsággal együtt pedig a fogyatékkal élők és 

tartós betegek igazolásait egységesítették. A tanulmányi bizottsággal együtt átdolgozták 
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a párhuzamos képzéskompenzáció rendszerét, aminek kiírását az utána tartott EHSZÖB-

ön el is fogadtak. Ennek időszaka május 5 és 18 között lesz.  

Dukán András Ferenc beszámolóját azzal egészítette ki, hogy a héten tartott 

Gazdasági Bizottsági ülést ahol elfogadták a végleges költségvetési tervezetet, ami ki is 

küldött a levelezőlistára.  Elkészítették a bizottság ügyrendjét, ami a következő 

küldöttgyűlésen fognak előterjeszteni.  

Borbély Krisztinán beszámolt arról, hogy a tárgyhetet megelőző héten, szerdán 

az ÁJK HÖK elnöke Tallár Ákos jelezte felé azt, hogy a vizsgajelentkezés nem lehetséges a 

hallgatóknak. Felhívta az Oktatási Igazgatóságot, ahol elmondták, hogy szerverátállás és 

szoftverfrissítés is zajlik abban az időben és ez okozza a problémát. Hamar megoldották 

a kérdést és zavartalanul tovább zajlott a vizsgajelentkezés. Jelezték, hogy a 

vizsgajelentkezés időpontjára ne időzítsenek a jövőben ilyet. A vezetőképző sikeresen 

lezajlott és pozitívan értékeli. Sikerült kidolgozni egy új OMHV stratégiát, aminek három 

fő pillére van. Az egyik része az igényfelmérés lesz, a másik a megfelelő kommunikáció, 

mind a hallgatók felé, hogy miért fontos ennek a kitöltése, mind az oktatók felé, hogy 

publikálják az visszajelzéseket, ezzel is emelni kívánják az OMHV megítélését. A 

harmadik pillére pedig az lesz, hogy a kérdőívet átdolgozzák kar és szak specifikussá, 

ami a kari tisztségviselők feladata lesz a következő két hétben.  

Molnár Dániel elmondta, hogy az esélyegyenlőségi referenssel szorosabban 

terveznek együttműködni és sok esélyegyenlőségi témával foglalkozó cikket hoznak le 

az ELTE Online felületén. Az előző beszámolóban említett nézettségi növekedést sikerült 

megtartania az oldalnak. Rövid időn belül elkészül az új felület. A LEN és a Tehetség nap 

kampánya gőzerővel folyik, kéri a karokat, hogy segítsenek a hirdetésekben. 

Soproni Tamás egészségügyi okok miatt kimentését kérte, így a beszámolóját 

Zaránd Péter egészítette ki. Lezajlott a mentortábor a tárgyhetet megelőző hétvégén 

ahol elkészültek a LEN külügyi programjának tervével és beadták a pályázatot a civil 

falun történő megjelenésre.  

Sujtó Attila észrevételeket fogalmazott meg a gazdasági alelnök és a külügyi 

alelnök beszámolója felé. Véleménye szerint Dukán András Ferenc az elmúlt időszakban 

nem tartott megfelelő rendszerességgel üléseket, annak ellenére, hogy nagyon fontos és 

mozgalmas időszak volt, illetve ezt az igényt többször is jelezték felé. Hozzátette azt is, 

hogy a helyzet azóta sokat javult. Soproni Tamás beszámolójához pedig azt fogalmazta 
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meg, hogy az alelnök úr strukturáltabban s hatékonyabban kezeleje a nem formális 

egyeztetéseket. Mindkét beszámoló esetén tartózkodni fog a BTK. 

Prágai Alexandra arra kérdezett rá, hogy végül a mentortábornak volt a 

regisztrációs díja. Zaránd Péter elmondta, hogy nem volt.  

Kelemen Zsófia a korábbi beszámolóban Mészáros Ádám említette, hogy az SDA 

tervez egy igényfelmérést a hallgatók körében. Arra kérdezett rá, hogy ez megvalósult e, 

és ha nem akkor mért nem? Borbély Krisztián elmondta, hogy eddig nem volt 

személyes egyeztetése közvetlenül az EHÖK-nek velük, de Tóth Róza révén ezt sikerült 

most elérni, így vissza fognak tárni erre a kérdésre és nem hagyják feledésbe merülni.  

Nanosz Eleni Vaya az elnökségi napokon megbeszéltekhez híven, miszerint 

fontos lenne, ha egy kritikus beszélgetés megvalósulna a kabinet és az elnökség között, 

mindenféle személyeskedés nélkül, értékelte a kabinettagok munkáját az elmúlt 

időszakra reflektálva. Kiemelte Tóth Róza szociális alelnök munkáját, aki sokban 

segítette elnöki programjában foglaltaknak a megvalósítását. Soproni Tamást is 

megdicsérte, és pozitívan értékelte a mentortábort. Karvaly Mártonnak megköszönte a 

sportpályázat pontrendszerének kialakításában nyújtott segítségét és Tabajdi Péter 

mindig gyors és pontos informatikai segítségét is. Gyenge pontként említette meg Dukán 

András Ferenc munkáját, aki az elmúlt időszakban jóval kevesebb ülést tartott, mint azt a 

bizottság elvárta volna. Látja a pozitív változást, de a beszámoló esetében tartózkodni 

fog. Kérte Horváth Lászlót és Markos Ádámot, hogy sűrűbben jelenjenek meg az 

elnökségi üléseken, mert véleménye szerint így lehet a hatékony kommunikációt 

fenntartani és neki igénye van erre.  

Zaránd Péter mandátumellenőrzést kért az Ellenőrző bizottságtól. Az ellenőrzés 

során Hermán Dániel elmondta, hogy az egyik mandátummal rendelkező tagnak 

nincsen leadott vagyonnyilatkozata. A bizottság elvonul tanácskozásra. A tanácskozás 

után a bizottság megállapítja, hogy 26 fővel határozatképes a küldöttgyűlés és Bencze 

Norbert mandátumát visszavonják. Sujtó Attila jelezte, hogy a vagyonnyilatkozatokat 

leadták az összes tisztségviselőnek így nyilván valami hiba történhetett. Hermán Dániel 

egyetértett ezzel, de ők az alapján dolgoznak, amit Kovács Mártától kaptak.  

Zaránd Péter szavazásra bocsájtja a beszámolókat. 

EHÖK elnökének és referenseinek beszámolója. 21 igen, 0 nem, 5 tartózkodással elfogadva 

az EHÖK küldöttgyűlése által.  
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Tóth Róza szociális alelnök beszámolója. Egyhangúlag elfogadva az EHÖK küldöttgyűlése 

által.  

Dukán András Ferenc gazdasági alelnök beszámolója. 19 igen, 0 nem, 7 tartózkodással 

elfogadva az EHÖK küldöttgyűlése által.  

Borbély Krisztián tanulmányi alelnök beszámolója. Egyhangúlag elfogadva az EHÖK 

küldöttgyűlése által.  

Molnár Dániel közkapcsolati alelnök beszámolója. Egyhangúlag elfogadva az EHÖK 

küldöttgyűlése által.  

Soproni Tamás külügyi alelnök beszámolója. 23 igen, 0 nem, 3 tartózkodással elfogadva az 

EHÖK küldöttgyűlése által.  

 

2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója  

Zaránd Péter megkéri Hermán Dánielt, hogy tartsa meg beszámolóját.  

Hermán Dániel elmondta, hogy az elmúlt időszakban nem tapasztaltak 

semmilyen szabálytalanságot, állásfoglalás kérés nem érkezett be hozzájuk, saját 

hatáskörben nem indítottak vizsgálatot. Elfogadásra került egy ösztönző rendszer, 

amivel a bizottság saját magát ösztönzi a bizottsági ülésekre való járással.   

 

3. Költségvetési tervezet  

Zaránd Péter megkéri Dukán András Ferencet, hogy ismertesse a költségvetés 

tervezetét a küldöttgyűléssel.  

Dukán András Ferenc először reagált az őt ért kritikákra, és egyetértett velük, 

és igyekszik ezen változtatni. A költségvetés tervezete előzetesen kiküldésre került. Az 

ülésen kivetítésre került táblázaton látni lehet, hogy a karok és az EHÖK költségvetése 

külön táblázatban szerepel, ez utóbbinak a költései részletesen ki vannak fejtve. 

Véleménye szerint ez sokkal áttekinthetőbb rendszer a korábbiakhoz képest és javasolja 

a karoknak, hogy ők is így fogadtassák el a költségvetésüket a kari küldöttgyűlésekkel. A 

részletes ismertetés után elmondta, hogy a gazdasági bizottság már elfogadta ezt a 

tervezetet. Kérdés nem érkezett a költségvetéshez. Ezután az EHÖK költségvetését 

mutatta be, amiről nem kell szavaznia a gazdasági bizottságnak, ellenben ő kért egy 

határozatot a bizottságtól, amiben megkapta az egyhangú támogatást, és szeretné, ha ez 

a rendszer megmaradna a továbbiakban is.  
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Sujtó Attila újfent megköszönte a karoknak a támogatást, amit a BTK-nak 

nyújtottak.  

Zaránd Péter összefoglalta a költségvetés tervezésének folyamatát, ami 

novemberben kezdődött. Pozitívumként emelte ki a közös és sikeres együttműködést és 

a tervezésben eszközölt módosításokat, amik megkönnyítették annak menetét és 

véleménye szerint ezt a továbbiakban is meg kéne tartani.  

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a költségvetés állami támogatásból 

származó része már felkönyvelésre került a karokhoz, így mindenkinek van a keretén, 

amiből lehet már költeni.  

Zaránd Péter szavazásra bocsájtja az ELTE HÖK 2014-es költségvetését.  

Az ELTE HÖK 2014-es költségvetését az EHÖK küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta. 

Ezután Zaránd Péter az EHÖK költségvetését is szavazásra bocsájtotta.  

Az EHÖK 2014-es költségvetését az EHÖK küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta.  

Kiss Ádám megköszönte az EHÖK-nek és minden kari HÖK-nek a munkát, amit a 

költségvetés létrehozásában végeztek. Kiemelte azt, hogy nem volt az elmúlt időszakban 

ilyen stabil költségvetés, különösen az elmúlt évben. Szerinte ez jelzi az ELTE HÖK 

egységességét. Külön megköszönte a Gazdasági Bizottságnak az áldozatos és szakmai 

munkát, amit a költségvetés létrehozásában végeztek. Reméli ez az együttműködés a 

továbbiakban is jellemző lesz az összes bizottság munkájára.  

 

4. Egyebek 

Sujtó Attila mindenkit meghívott a tárgyhetet követő héten megrendezésre 

kerülő Bölcsész napokra. 

Tallár Ákos jelezte, hogy a következő vizsga és tárgyfelvételi időszak előtt 

szeretne egy nagy egyeztetést az SDA-val, a karokkal és az Oktatási igazgatósággal, hogy 

a most felmerült problémákat elkerüljék. 

Zaránd Péter mindenki invitált a KolHÖK focimajálisára. 

Orosz Gábor mindenkit meghívott a héten megrendezésre kerülő Budaörsi 

Napokra és Ajtósi Napokra.  

Rebák Tamás mindenkit meghívott a tárgyhét szerdáján megrendezésre kerülő 

PPK-VIK Bubble party-ra. 
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Vége: 18.57 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 

EHÖK elnökének és referenseinek beszámolója. 21 igen, 0 

nem, 5 tartózkodással elfogadva az EHÖK küldöttgyűlése 

által.  

Tóth Róza szociális alelnök beszámolója. Egyhangúlag 

elfogadva az EHÖK küldöttgyűlése által.  

Dukán András Ferenc gazdasági alelnök beszámolója. 19 

igen, 0 nem, 7 tartózkodással elfogadva az EHÖK 

küldöttgyűlése által.  

Borbély Krisztián tanulmányi alelnök beszámolója. 

Egyhangúlag elfogadva az EHÖK küldöttgyűlése által.  

Molnár Dániel közkapcsolati alelnök beszámolója. 

Egyhangúlag elfogadva az EHÖK küldöttgyűlése által.  

Soproni Tamás külügyi alelnök beszámolója. 23 igen, 0 nem, 3 

tartózkodással elfogadva az EHÖK küldöttgyűlése által.  

Az ELTE HÖK 2014-es költségvetését az EHÖK 

küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta. 

Az EHÖK 2014-es költségvetését az EHÖK küldöttgyűlése 

egyhangúlag elfogadta.  

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

 - 

Dátumok - 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Hermán Dániel 
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Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság 

 ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 

_________________________________________ 

Meiszterics Bálint 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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