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Jegyzőkönyv 

EHÖK Küldöttgyűlés 

2014. június 17. (kedd) 18:00 óra,  

Helyszín: ELTE Szenátusi terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója  

2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója  

3. Költségvetési tervezet  

4. Egyebek 1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója  

2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója  

3. Alapszabály módosítás  

4. Ügyrendek elfogadása  

a. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi Bizottság 

ügyrendje  

b. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Bizottság 

ügyrendje  

c. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottság 

ügyrendje  

d. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Sajtó és Kommunikációs 

Bizottság ügyrendje  

e. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság 

ügyrendje  

5. Ellenőrző Bizottsági tag választása  

6. Egyebek  

 

Kezdés: 18.10 

Zaránd Péter az ü lé s mégnyita sa üta n ké ri, hogy mindénki bészé ljén kéllo  hangéro vél 

a hangtéchnika hia nya miatt. Ezüta n félké ri az Elléno rzo  bizottsa g élno ké t, hogy tartson 

égy manda tüm élléno rzé st.  
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Hermán Dániel az ü lé s szaba lyosan kérü lt o sszéhí va sra é s 27 jélénlé vo  

manda tümmal hata rozatké pésnék nyilva ní tja.  

Napirénd élo ré kikü ldé sré kérü lt. Az ü lé sén sénki ném é lt mo dosí to  javaslattal. 

Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.  

Zaránd Péter Meiszterics Bálint élno ki mégbí zottat javasolja a jégyzo ko nyv 

vézété sé ré. 

Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.  

Mivél az Elléno rzo  Bizottsa g ném tüdott ha rom fo vél ré szt vénni az ü lé sén, í gy a 

szavazatszédo  é s sza mla lo  bizottsa gba Zaránd Péter javasolja Kovács Márta irodavézéto t. 

Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.  

 

1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója  

A bésza molo k élo zétésén kikü ldé sré kérü lték. Zaránd Péter bésza molo ja nak 

kiégé szí té sé bén élmondta, hogy a sportü gyékkél kapcsolatban égyéztététt Dr. Karácsony 

András réktorhélyéttés ü rral, Simon Gáborral, Dr. Rónai Zoltán fo titka r ü rral valamint Dr. 

Gömör Ivánnal is fog. A go lyata bori ko zbészérzé sré mégto rté nt a méghí va s. Bizakoda sa t 

féjézté ki a folyamattal kapcsolatban.  

Tóth Róza élmondta, hogy tizédiké n ré szt vétt égy égyéztété sén az SDA-na l a 

Néptünnal kapcsolatban. A ta rgynapon tartott bizottsa gi ü lé st. 

Soproni Tamás bésza molo ja t azzal égé szí tétté ki, hogy tizédiké n ré szt vétt a HOMB 

ü lé sé n ahol élfogadta k az Erasmüsszal kapcsolatos vé glégés kari lé tsza mokat, amit az 

NKMO is élfogadott. Erro l ta jé koztatta a bizottsa got is.  

Molnár Dániel bésza molt az OMHV kampa ny ma sodik szakasza nak az élindüla sa ro l, 

amihéz a ta rgynapon jo tt ki égy vidéo  is. Valamint kibo ví tétté k a kampa nyt égy harmadik 

szakasszal, ami a té nylégés kito lté sré é s ném csak a né pszérü sí té sré féktét hangsü lyt.   

Dukán András Ferenc élmondta, hogy jü niüs hatodika o ta tartott égy bizottsa gi ü lé st 

ahol a go lyata borokkal é s a vézéto ké pzo  té ma ival foglalkoztak. Léza rült a réktori 

kültüra lis pa lya zatra béé rkézétt pa lya zatok é rvé nyéssé gé nék a vizsga lata. A hia nypo tla si 

félü lét a ta rgynap ésté jé n nyí lik még. Tizénkilénc é rvé nyés pa lya zat é rkézétt bé.  

Zaránd Péter égészítétté ki az ülésről távolmaradó Borbély Krisztián bészámolóját, 

aki égy tanárképzéssél kapcsolatos ülés miatt ném tüdott jélén lénni. Kijött az NFTV. 
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módosítási javaslat, amit Borbély Krisztián áttanülmányozott, mégfélélőén tüdjünk 

hozzászólni a módosításokhoz, ha az szükségés. 

Zaránd Péter kéri a küldöttgyűlést, hogy aménnyibén van kérdésük akkor azt tégyék 

fél. Egyédül az élnöki bészámolóhoz érkézétt kérdés. 

Kiss Ádám azt kérté Zaránd Pétertől, hogy a ciklüs végéhéz közélédvén értékéljé a 

kabinét az élnökség és a saját münkáját. éméljé ki mit tart sikérnék és mi az aminék a 

kivitélézésé ném úgy sikérült ahogy élőré él volt térvézvé.   

Zaránd Péter válaszül élmondta, hogy bár vannak olyan tétélék, amik a programban 

mégfogalmazottakkal élléntétbén kicsit mégcsúsztak, dé mindénképpén pozitívnak és 

példaértékűnék tartja az élmúlt időszak münkáját mind az élnökség, mind a kabinét 

részéről.  

Zaránd Péter szavaza sra bocsa jtja a bésza molo kat. 

EHÖK elnökének és referenseinek beszámolója. 23 igen, 0 nem, 4 tartózkodással elfogadva 

az EHÖK küldöttgyűlése által.  

Tóth Róza szociális alelnök beszámolója. Egyhangúlag elfogadva az EHÖK 

küldöttgyűlése által.  

Soproni Tamás külügyi alelnök beszámolója. Egyhangúlag elfogadva az EHÖK 

küldöttgyűlése által.  

Molnár Dániel közkapcsolati alelnök beszámolója. Egyhangúlag elfogadva az EHÖK 

küldöttgyűlése által.  

Dukán András Ferenc gazdasági alelnök beszámolója. Egyhangúlag elfogadva az EHÖK 

küldöttgyűlése által.  

Borbély Krisztián tanulmányi alelnök beszámolója. Egyhangúlag elfogadva az EHÖK 

küldöttgyűlése által.  

 

2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója  

Zaránd Péter mégkéri Hermán Dánielt, hogy tartsa még bészámolóját.  

Hermán Dániel élmondta, hogy az élmúlt időszakban ném tapasztaltak sémmilyén 

szabálytalanságot, állásfoglalás kérés ném érkézétt bé hozzájük, saját hatáskörbén ném 

indítottak vizsgálatot. valamint mégköszönté az élmúlt év münkáját. .   
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3. Alapszabály módosítás  

Zaránd Péter élmondta, hogy a mo dosí ta st élo zétésén kikü ldté a kü ldo ttgyü lé s 

sza mra. Ahhoz ké pést égy apro bb mo dosí ta s to rté nt. Az égysé gés tavaszi va laszta si 

ido szak bévézété sé miatt ké t karnak ahol é vfolyami ké pviséléti réndszér mü ko dik (A JK, 

BGGYK) ott szü ksé g van mé g az o szi fé lé vbén az o szi fé lé vbén va laszta sokra, ami ma r az 

ü j réndszérrél kérü l lébonyolí ta sra. 

Sujtú Attila mégko szo nté mindénkinék a mo dosí ta s lé tréhoza sa ban nyü jtott 

ségí tsé gét.  

Szavazás az ELTE EHÖK alapszabályának módosításáról. Egyhangúlag elfogadva az 

küldöttgyűlés által.  

 

4. Ügyrendek elfogadása 

Zaránd Péter élmondta, hogy az ü gyréndékét élo zétésén mindén bizottsa g 

mégta rgyalta é s élfogadta. Ké ri, hogy szavazzanak ro lük égybén. Ném é rkézik éllénvété s. 

Szavazás Az alpontokban olvasható ügyrendek elfogadásáról. Egyhangúlag támogatva 

a küldöttgyűlés által.   

a. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi Bizottság ügyrendje  

b. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Gazdasági Bizottság ügyrendje  

c. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottság ügyrendje  

d. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Sajtó és Kommunikációs Bizottság 

ügyrendje  

e. ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság ügyrendje  

 

5. Ellenőrző Bizottsági tag választása  

Zaránd Péter ké ri, hogy aki szérétné jélo lni Elléno rzo  Bizottsa gba tagot, az tégyé még. 

Galántai Tamás jélo li Andicsku Ivettet. Andicsku Ivett a jélo lé st élfogadja é s nincsén 

tüdoma sa o sszéfé rhététlénsé gro l. 

Sztilkovics Zorka jélo li Nagy Zsófiát, aki ném tüdott jélén lénni az ü lé sén, dé a jélo lé st 

élfogadta é s nincsén tüdoma sa o sszéfé rhététlénsé gro l. 

Kovács Fanni jélo li Kuti Pétert. Kuti Péter a jélo lé st élfogadja é s nincsén tüdoma sa 

o sszéfé rhététlénsé gro l. 
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A szavazatszedő és számláló bizottság a szavazás után elvonul szavazatot számlálni. 

Hermán Dániel ta jé koztatja az élno ksé gét az érédmé nyro l: 

Andicsku Ivettet a küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem 0 tartózkodással az EHÖK Ellenőrző 

Bizottság tagjává választotta.  

Nagy Zsófiát a küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem 0 tartózkodással az EHÖK Ellenőrző 

Bizottság tagjává választotta.  

Kuti Pétert a küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem 0 tartózkodással az EHÖK Ellenőrző Bizottság 

tagjává választotta.  

 

6. Egyebek 

Sujtó Attila arro l é rdéklo do tt, hogy lész é élno ksé gi a ta rgyhé tén, mért a méghí vo  mé g 

ném é rkézétt még. Zaránd Péter élmondta, hogy réndkí vü li élno ksé gi lész a mégszokott 

ido bén. 

  

Vége: 18.43 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 

Szavazás Az alpontokban olvasható ügyrendek 

elfogadásáról. Egyhangúlag támogatva a küldöttgyűlés által.   

Szavazás az ELTE EHÖK alapszabályának módosításáról. 

Egyhangúlag elfogadva az küldöttgyűlés által.   

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

 Andicsku Ivettet a küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem 0 

tartózkodással az EHÖK Ellenőrző Bizottság tagjává 

választotta.  

Nagy Zsófiát a küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem 0 

tartózkodással az EHÖK Ellenőrző Bizottság tagjává 

választotta.  

Kuti Pétert a küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem 0 tartózkodással 

az EHÖK Ellenőrző Bizottság tagjává választotta.  
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Dátumok - 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Hermán Dániel 

Elnök Elnök 

ELTE Egyétémi Hallgatói Önkormányzat Ellénőrző Bizottság 

 ELTE Egyétémi Hallgatói Önkormányzat 

 

_________________________________________ 

Meiszterics Bálint 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyétémi Hallgatói Önkormányzat 
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