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Jegyzőkönyv 

EHÖK Küldöttgyűlés 

2015. február 12. (csütörtök) 17:00, 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Kazinczy utcai épület (KAZY) Aula 

1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója 

2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. Alapszabály módosítás 

4. Határozathozatal 

5. Szenátusi tagok delegálása 

6. Ellenőrző Bizottsági tagok választása 

7. Egyebek 

 

Kezdés: 17.29 

Zaránd Péter felkéri az Ellenőrző bizottságot, hogy tartson egy mandátum 

ellenőrzést.  

Czeti István megállapítja, hogy az ülés szabályosan került összehívásra és 32 

jelenlévő mandátummal határozatképesnek nyilvánítja.  

Napirend előre kiküldésre került. Zaránd Péter javasol egy Határozathozatali 

napirendi pontot felvenni a jelenlegi pontok közé. 

A napirend módosítása egyhangúlag elfogadásra került a küldöttgyűlés által. 

Zaránd Péter ismerteti az így kialakult napirendet.  

Az így kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadásra került a küldöttgyűlés 

által.  

Zaránd Péter Meiszterics Bálint elnöki megbízottat javasolja a jegyzőkönyv 

vezetésére. 

Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.  
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1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója 

Zaránd Péter beszámolóját azzal egészíti ki, hogy a tárgyhét hétfőjén részt vett egy 

Egyetemvezetői Értekezleten ahol a jövőbeni egyetemi struktúra volt a téma. A 

tárgynapon részt vett egy workshopon ahol az új SzMSz-t tárgyalták.  

Tóth Róza azzal egészíti ki a beszámolóját, hogy az összes rendszeres szociális 

támogatás elindult a Neptunban február 9-ig. A hibákat jelezte az SDA felé, illetve részt 

vett egy személyes egyeztetésen is ezekkel kapcsolatban. Elindult az alaptámogatásra a 

pályázat is, amit február 19-ig lehet leadni.  

Borbély Krisztián elmondta, hogy már lehet diákigazolványt érvényesíteni a 

Questura irodában. Lesz kampány az érvényesítéshez, valamint több karon is lesz helyi 

érvényesítés is. Az OMHV kitöltési aránya nagyon magas volt, így megkezdődhetnek a 

tárgyalások az egyetemvezetéssel a további lépésekről. A Tanulmányi Bizottsággal 

összeállították egy négy pontból álló javaslatcsomagot, amit, ismeretet a 

Küldöttgyűléssel is.  

Dukán András Ferenc elmondja, hogy elkészült az új alapszabály valamint a 

forrásallokációs modell. Felkészült az átadás átvételre, mivel az ülés végén le fog 

mondani tisztségéről.  

Dömötör Tamás Albert nem egészítette ki beszámolóját. 

Csukovits Balázs tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy az ELTE Nemzetközi 

Osztályával együtt tartottak egy továbbképzési napot február 6-án. Szeretné, ha ez a 

jövőben rendszeres programmá válna. Az írásos beszámolóban nem szerepelt, de 

létrehoztak egy Facebook csoportot az ELTE határon túli hallgatóinak, amit a mentorok 

kezelnek. Szeretnének nekik majd több rendezvényt is szervezni a jövőben. Ismét 

szeretnék megendezni a Határon Túli Egyetemek Tudásmegosztó Konferenciáját.  

A továbbiakban a Küldöttgyűlés kérdéseket intézett az Elnök úrhoz és az 

alelnökökhöz.  

Zák András megköszönte Dukán András Ferencnek a sok éves munkáját.  

Mogyorósi Pálma arról kérdezte Borbély Krisztiánt, hogy az OMHV-ba a kar 

specifikus kérdések bevezetése mennyire függ az Egyetem Vezetésétől. Válaszában 

elmondta, hogy ezt már az EHÖK Tanulmányi Bizottsági ülésén is megvitatták és 
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továbbra is szeretnék megtartani azt, hogy a kar specifikus kérdések helyet kapjanak a 

kérdőívben.  

Lőrinczi Réka jelezte, hogy Tóth Róza beszámolójában tévesen szerepel a TáTK 

szociális támogatás bírálásánál az a rész, hogy a bírálók vétettek hibát. Tóth Róza 

elismerte, hogy téves információ került bele a beszámolóba és emiatt elnézést kért.  

Nanosz Eleni Vaya kritikaként fogalmazza meg azt, hogy a beszámolókban több 

olyan dolog is szerepel, ami nem került be az EHÖK elnöksége elé megvitatásra, illetve, 

hogy a szakterületi képviselők ritkán vesznek részt ezen az ülésen. Illetve kéri azt is, 

hogy a beszámolókban ne csak a sikeresen elvégzett feladatok, hanem az esetleges hibák 

és tévedések is szerepeljenek, hogy a nyilvánosság számára is látható legyen. Véleménye 

szerint ezzel, sokkal nagyobb tiszteletet lehet kiváltani, ha valaki a hibáit is elismeri. 

Megjegyezte azt is, hogy a kari offline kiadványokban megjelenő reklámok után még 

nem történt meg a kifizetés, pedig ők teljesítették a szerződésben leírtak rájuk eső 

részét. Dukán András Ferenc egyetért a kritikák egy részével és elmondja, hogy mi volt 

az oka annak, hogy egyes kérdések nem kerültek be az elnökség elé. Zaránd Péter is 

köszöni a kritikát és észrevételeket. jelzi, hogy az összes szerződés elérhető és nyilvános 

az EHÖK irodában. 

Sujtó Attila két szakterület beszámolójára tér ki. Egyrészt az Esélyegyenlőségi 

referens beszámolóját és munkáját nem tartja kielégítőnek, valamint a Külügyi alelnöki 

beszámolóból hiányolta a határon túli ügyek részletezését, de köszöni, hogy ez szóban 

kiegészítésre került. 

Zaránd Péter megköszöni a kritikákat és jelzi, hogy ösztönözni fogják a 

kabinettagokat az elnökségi ülésen való részvételre.  

Szavazás a beszámolókról: 

Zaránd Péter beszámolóját 17 igen, 4 nem, 10 tartózkodás 1 távolmaradással 

elfogadta az EHÖK Küldöttgyűlése. 

Tóth Róza beszámolóját 31 igen, 1 tartózkodással elfogadta az EHÖK Küldöttgyűlése. 

Borbély Krisztián beszámolóját 31 igen, 1 tartózkodással elfogadta az EHÖK 

Küldöttgyűlése. 

Dukán András Ferenc beszámolóját 28 igen, 4 tartózkodással elfogadta az EHÖK 

Küldöttgyűlése. 
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Dömötör Tamás Albert beszámolóját egyhangúan elfogadta az EHÖK elnöksége.  

Csukovits Balázs beszámolóját 30 igen, 2 tartózkodással elfogadta az EHÖK 

elnöksége. 

 

2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

Czeti István az Ellenőrző Bizottság nevében megtartotta a tájékoztatót. Elmondta, 

hogy nem érkezett megkeresés feléjük és az üléseken részt vettek.  

 

3. Alapszabály módosítás 

Zaránd Péter javasolja Dukán András Ferencet a napirendi pont levezetésére. A 

küldöttgyűlés egyhangúan támogatja. 

Dukán András Ferenc egyesével ismerteti a Küldöttgyűléssel a technikai 

módosításokat, melyet nyomon tudnak követni a kivetítés segítségével.  

Kérdés nem érkezett az alapszabályhoz. 

Az EHÖK Küldöttgyűlése 28 igen, 4 tartózkodással elfogadta az új alapszabályt.  

 

4. Határozathozatal 

Zaránd Péter kéri, hogy Küldöttgyűlés határozzon arról, hogy március 9-re 

kezdeményezzenek egy Szenátusi ülést, ahol elfogadásra kerülnek az alapszabályok.  

A javaslatot egyhangúlag támogatta az EHÖK Küldöttgyűlése.  

18.26-kor az ELTE ÁJK HÖK mandátummal rendelkező tagjai elhagyták az 

ülést. 

Az Ellenőrző Bizottság mandátum ellenőrzést tar. A jelenlévő mandátumok száma 

28.  

Dukán András Ferenc ismerteti a forrásallokációs modell, amihez nem érkezik 

kérdés. A forrásallokációs modellt egyhangúlag elfogadta az EHÖK Küldöttgyűlése.  

 

5. Szenátusi tagok delegálása 

Orosz Gábort Zaránd Péter jelöli az ELTE Szenátusába, aki elfogadja a jelölést. 

Sztilkovics Zorka Zágonyi Beátát jelöli aki szintén elfogadja a jelölést. Kiss Ádám kéri, 

hogy ismertessék a határozati javaslatot ami a későbbi EHÖK Tanárképzési referensére 
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vonatkozik. Dukán András Ferenc ismerteti a határozat szövegét, amiben az szerepel, 

hogy a Tanárképzési referens esetében az új tisztség bevezetéséig illetve a KolHÖK 

elnöke esetében az új alapszabály életbelépésétől éljen a jelenlegi szavazás eredménye. 

Kiss Ádám javasolja, hogy mindkét esetben a mandátum az új alapszabály 

életbelépéséig szóljon.  

Egyhangúlag támogatta a javaslatot az EHÖK Küldöttgyűlése.   

Zaránd Péter javasolja a szavazatszedő és számláló bizottságba Kolozs Anikót az 

EHÖK irodavezetőjét. Egyhangúlag támogatta az EHÖK Küldöttgyűlése.  

 

6. Ellenőrző Bizottsági tagok választása 

Zaránd Péter kéri, hogy mindenki ismételje meg a jelölését. 

Tallár Ákos Orbán Andrást jelöli az ÁJK HÖK nevében.  

Kiss Ádám Haralyi Mártont jelöli az IK HÖK nevében. 

Márkus Mariann Zatykó Nórát jelöli a BGGYK HÖK nevében. 

A jelölést mindegyik jelölt vagy korábban írásban vagy a helyszínen elfogadja és 

nincsen tudomásuk összeférhetetlenségről.  

 

7. Egyebek 

Amíg a Szavazatszedő és Számláló Bizottság összesíti a szavazás eredményét addig 

áttérnek az utolsó napirendi pontra. 

Dukán András Ferenc lemond az EHÖK gazdasági alelnöki tisztségéről és 

megköszöni a sokéves közös munkát. Zaránd Péter megköszöni a munkát. 

Nanosz Eleni Vaya kéri, hogy a jegyzőkönyv minél részletesebben készüljön el az 

ülésről.  

Szavazés eredménye: 

Haralyi Mártont 28 igennel az EHÖK Ellenőrző Bizottság tagjává választották. 

Orbán Andrást 26 igen, 2 nemmel az EHÖK Ellenőrző Bizottság tagjává választották. 

Zatykó Nórát 28 igennel az EHÖK Ellenőrző Bizottság tagjává választották. 

Orosz Gábort 22 igen, 3 érvénytelen, 2 nemmel az ELTE Szenátusi tagjává 

választották. 

Zágonyi Beátát 28 igennel az ELTE Szenátusi tagjává választották. 
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Vége: 18.49 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 

A forrásallokációs modellt egyhangúlag elfogadta az 

EHÖK Küldöttgyűlése. 

Egyhangúlag támogatta az EHÖK Küldöttgyűlése az 

ELTE Szenátusának összehívását március 9-re.  

Az EHÖK Küldöttgyűlése 28 igen, 4 tartózkodással 

elfogadta az új alapszabályt.  

 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

Haralyi Mártont 28 igennel az EHÖK Ellenőrző Bizottság 

tagjává választották. 

Orbán Andrást 26 igen, 2 nemmel az EHÖK Ellenőrző 

Bizottság tagjává választották. 

Zatykó Nórát 28 igennel az EHÖK Ellenőrző Bizottság 

tagjává választották. 

Orosz Gábort 22 igen, 3 érvényteln, 2 nemmel az ELTE 

Szenátusi tagjává választották. 

Zágonyi Beátát 28 igennel az ELTE Szenátusi tagjává 

választották. 

Dátumok - 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Czeti István 

Elnök Tag 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság 
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 ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 

_________________________________________ 

Meiszterics Bálint 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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