
 
 

 
 

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 

 
 

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
EHÖK KÜLDÖTTGYŰLÉS 

 

1 

 
 

Jegyzőkönyv 

EHÖK Küldöttgyűlés 

2015. március 2. (hétfő) 16:00 óra,  

Helyszín: ELTE Lágymányosi Kampusz, Északi épület 0.100A terem 

(1111 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója 

2.  Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. Alapszabály módosítás 

4. Határozat az EHÖK és a KolHÖK közéleti ösztöndíjairól 

5. Egyebek 

Kezdés: 16.12 

Zaránd Péter felkéri az Ellenőrző bizottság elnökét, hogy tartson egy mandátum 

ellenőrzést.  

Orbán András elmondja, hogy az ülés szabályosan került összehívásra és 28 

jelenlévő mandátummal határozatképesnek nyilvánítja.  

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

Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.  

Zaránd Péter Andicsku Ivett elnöki megbízottat javasolja a jegyzőkönyv vezetésére. 

Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.  

1. ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója  

 Zaránd Péter elmondta, hogy az jelenlegi küldöttgyűlésre nem készült írásos 

beszámoló az előző ülés közt eltelt rövid időre való tekintettel. Beszámolóját szóban 

tartja meg. 

 A beszámolóban szó volt arról, február 28-án részt vett a HÖOK Közgyűlésen, 

ahol elfogadták a HÖOK Etikai Chartát és a Választási Kódexét, ami az alapszabály 

mellékletét képzi. Az Etikai Charta készítésében részt vett Kiss Edina, a Választási Kódex 

készítésében pedig Garbai Ádám segített. A gólyabálok, felező bálok előkészítését 

megalapozta. Tavaszi kari napok és kollégiumi napok is hasonló konstrukcióban fognak 
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megrendezésre kerülni. A gólyatáborok lebonyolításával is egyeztetések folynak. Az 

OMHV fejlesztésével egyeztetéseket kezdeményezett, cél hogy még tavasszal egy 

egyetemi szintű döntés hozzanak és előrelépjenek a minőségbiztosításban. 

Egyeztetéseket folytatott a kancelláriával, miszerint a költések minél előbb szabad utat 

kapjanak. A működés szabályozásával és a hallgatói szolgáltatások koordinálásával és 

fejlesztésével kapcsolatosan is tárgyalt a kancelláriával. Március 2-án a BTK-n elindult az 

első elektronikus választás. A Rektori kulturális pályázatot március 3-ig lehet 

megpályázni, kérte a küldöttgyűlést, hogy mindenki hirdesse. Magyar Nemzetben 

megjelent egy cikk 2009-2012 ösztöndíj kifizetésekkel kapcsolatosan, ami a KEHI 

alapján készült, egy válasz sémát biztosított a sajtó megkeresések számára. 

Tóth Róza tájékoztatta a közgyűlést, lezárult a rendszeres pályázatoknak az 

időszaka. Február 25-én EHSZÖB ülést tartott, ahol egy hallgatói kérdőívet állítottak 

össze a rendszeres szociális pályázat felületével kapcsolatosan. Határozatot hoztak az 

alaptámogatásról. Hatáskörébe tartozó utalási listákat összeállította. 

Borbély Krisztián elmondta, az OMHV-val kapcsolatos anyagon dolgozott az 

eltelt rövid időben. Február 25-én Bizottsági ülést tartott, csütörtökön részt vett a HJB 

általános ülésén, pénteken a Fegyelmi Bizottság ülésén, szombaton pedig a HÖOK 

Közgyűlésén vett részt. 

Csukovits Balázs beszámolt arról, ESN ELTE alakuló ülése március 6-án lesz. 

Rektor úrtól megkapták a névhasználati jogot és véglegesítették az ESN ELTE logót. 

Zaránd Péter tájékoztatta a közgyűlést Dömötör Tamás Albert helyett. EHSKB 

ülés tartott, ahol OMHV, Gólyabál, EFOTT kampányokkal és az EHÖK Vezetőképzőjével 

kapcsolatban egyeztetett. Kéri, hogy a hallgatói ügyekkel kapcsolatos videókat mindenki 

hirdesse. Erasmus kampány egy játékot tartalmaz, a közeljövőben pedig 2 videó fog 

megjelenni az Erasmus-sal kapcsolatosan. A közös egyidejű választásokról március 9-től, 

2 ütemben lesz majd központi kampány. 

Sujtó Attila elmondta, a BTK-n minden körzetben 10-15% szavazati arány van, 

felajánlja a segítségét minden részönkormányzatnak az elektronikus választásoknál. 

Köszöni, Tabajdi Péternek a munkáját.  

A nyomdai közbeszerzés eredményéről érdeklődött. 
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Zaránd Péter elmondta, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal nem megegyezésen 

alapuló ígéretet tett.  Ha ez létrejön, akkor leghamarabb április végén valósulhat meg a 

nyomdai közbeszerzés. 

EHÖK Elnökének és referenseinek a beszámolóját 27 igen, 1 tartózkodással 

elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Tóth Róza szociális alelnök beszámolója egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés 

által. 

Borbély Krisztinán tanulmányi alelnök beszámolója egyhangúlag elfogadva a 

küldöttgyűlés által. 

Csukovits Balázs beszámolója 25 igen, 2 nem, 1 tartózkodással elfogadva a 

küldöttgyűlés által. 

Dömötör Tamás Albert közkapcsolati alelnök beszámolója egyhangúlag elfogadva 

a küldöttgyűlés által. 

 

2.  Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

 Zaránd Péter megkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy számoljon be eddigi 

munkájáról.  

Orbán András tájékoztatja a küldöttgyűlést arról, hogy február 18-án megalakult 

az új bizottság és elnököt is választottak maguk közül. Az Ellenőrző Bizottság 

ügyrendének a kidolgozását megkezdték. A hivatalos e-mail címek átadásra kerültek. Az 

alapszabály módosításra hívja fel a figyelmet, mi szerint 2/3 szavazati arányra van 

szükség ahhoz, hogy a módosítást elfogadják. 

 

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.  

16.36-kor az Kiss Ádám megérkezett. Jelen lévő mandátumok száma 29. 

Kérdés nem érkezett az alapszabályhoz. 

Az EHÖK Küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta az új alapszabályt. 
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4. Határozat az EHÖK és a KolHÖK közéleti ösztöndíjairól 

 Zaránd Péter elmondta, hogy új határozatot kell hozni, mert a legutóbbi az 2010 

júniusában lett meghozva, ami nem jelentene problémát, de a HKR módosítások miatt ez 

szükséges. Az ösztöndíjak változtak, negatív irányba az elnök esetében, KolHÖK 

esetében pedig új ösztöndíj lehetőségek jelentek meg. 

 Nanosz Eleni Vaya kifejtette a problémáját az EHÖK közéleti ösztöndíjról. 

Javasolja, hogy ha tisztázódik a HÖOK kifizetése úgy az EHÖK Küldöttgyűlése bírálja 

majd felül. ELTE specifikus problémája a tisztséghalmozás esetén történik. Véleménye 

szerint egy maximum határt kéne szabni az ösztöndíjakról. 

 Zaránd Péter egyetért a HÖOK-kal kapcsolatos javaslattal. Több tisztség egyidejű 

betöltésénél az ösztöndíjat a HKR-ben tisztázva van. 

 Tóth Róza elmondta a módosításban úgy szerepel, hogy egy személy által egy 

hónapban kapható kari és egyetemi közéleti ösztöndíjak együttes összege nem lehet 

magasabb mindenkori KSH által meghatározott létminimummal. 

 16.56-kor a Mogyorósi Pálma távozott. Jelen lévő mandátumok száma 28. 

 Kiss Ádám egyetért Nanosz Eleni Vayaval, javasolja, tisztséghalmozás esetén ne 

haladja meg az ösztöndíj összege az EHÖK elnöki ösztöndíj összegét. 

Határozatokról való szavazás: 

1, Hallgatói Önkormányzat Országos Konferenciának javadalmazása tisztázódik úgy az 

ELTE EHÖK Küldöttgyűlése ismét napirendre veszi a határozati javaslatot. 

Az EHÖK Küldöttgyűlése egyhangúlag támogatta. 

2, Sem kari és egyetemi közéleti ösztöndíj összesen nem haladhatja meg a mindenkori KSH 

létminimum összegét. 

Az EHÖK Küldöttgyűlés 27 igen, 1 tartózkodással elfogadta a módosítást. 

Az így kialakult előterjesztést 27 igen, 1 tartózkodással elfogadta az EHÖK Küldöttgyűlése. 
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5. Egyebek 

 Senkinek nincs egyebeke. 

 

Vége: 17.03 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 

Az ELTE HÖK Küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta az ELTE 

HÖK alapszabály módosítását.   

 

Hallgatói Önkormányzat Országos Konferenciának 

javadalmazása tisztázódik úgy az ELTE EHÖK Küldöttgyűlése 

ismét napirendre veszi a határozati javaslatot. 

Az EHÖK Küldöttgyűlése egyhangúlag támogatta. 

 

Sem kari és egyetemi közéleti ösztöndíj összesen nem 

haladhatja meg a mindenkori KSH létminimum összegét. 

Az EHÖK Küldöttgyűlés 27 igen, 1 tartózkodással elfogadta a 

módosítást. 

Az így kialakult előterjesztést 27 igen, 1 tartózkodással 

elfogadta az EHÖK Küldöttgyűlése. 

 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Orbán András 

Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság 

 ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 

_________________________________________ 

Andicsku Ivett 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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