ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Jegyzőkönyv
EHÖK Rendkívüli Elnökségi
2014. szeptember 02. (19.00)
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
1. Bejelentések
2. Egyebek
Kezdés: 19.04
Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics
Bálintot.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előre kiküldésre került. Módosító javaslat nem érkezett.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Jelenlévő mandátumok szám 8. Csonka Balázst Orosz Gábor helyettesíti. Jelen van
Vendégként Pozsár-Szentmiklósy Zoltán hallgatói biztos.
1. Bejelentések
19.05 Megérkezett Kiss Ádám. A jelenlévő mandátumok száma 9.
Zaránd Péter jelezte, hogy az ELTE két gólyatáborával szeretne foglalkozni,
amikről több cikk is megjelent az elmúlt napokban. Az események miatt a tárgynapon
rendkívüli rektori értekezletet tartottak, amin Zaránd Péter is részt vett.
Kiss Ádám kérte az érintett karok HÖK elnökeit, hogy részletesen adjanak
tájékoztatást az említett eseményekről, hogy mindenki tisztán láthassa a helyzetet.
Galántai Tamás elmondta, hogy az erőszakos cselekedet a tábor első estéjén
történt. Amint tudomást szereztek a történtekről a szervezők azonnal intézkedtek is.
Az azóta előzetes letartóztatásban lévő személy a gólyatábor fotósa volt és már több
táborban dolgoztak együtt az elmúlt évek során. Nem volt tudomásuk a személy
korábbi viselt dolgairól és őket is megdöbbentették a történtek.
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Tallár Ákos elmondta, hogy a sajtóban is idézett két induló valós és több mint tíz
éve része az ÁJK-s gólyatábornak. A jogász induló néven ismert dalt nem csak az ELTE
jogász hallgatói használják, hanem más egyetemeken is ismert. A másik rigmus pedig
az egyik, az ÁJK instruktori köréhez tartozó ház írta egy ismert dallamra, és aminek
szövege már a tábor előtt a gólyák kezébe került.
Zaránd Péter elmondta, hogy az említett események miatt ő is és sokan mások is
sok sajtómegkeresést kaptak az elmúlt napokban, ami a tárgynapon megemelkedett.
Ezt a terhelést az Egyetem kommunikációja már nem bírta kezelni ezért úgy döntött az
egyetem vezetése, hogy retorzióra van szükség. Emiatt kiadtak egy nyilatkozatot,
melyet Zaránd Péter kiosztott az elnökség számára. Ebben szerepel, hogy az említett
két részönkormányzat elnökségét felfüggesztik és vizsgálatokat indítanak az ügyekkel
kapcsolatban. Zaránd Péter azt is elmondta, hogy a véglegesen kiadott nyilatkozat
sokkal enyhébb, mint a rektori vezetői értekezlet elején volt. Ezen sokat dolgozott az
ülés során és kiemelte azt is, hogy a két megtörtént eset mellett további nyolc sikeres
gólyatábort sikerült lebonyolítani az elmúlt hónapban. Kiemelte, hogy az egyetem
vezetés szemében a történtek miatt nem romlott a HÖK megítélése.
Tallár Ákos kérte, hogy a szövegben kerüljenek az információk módosításra, mivel
a dolgokat tényként kezelik, pedig az említett vizsgálat még nem zajlott le, ami
megállapíthatna tényeket. Véleménye szerint az így megfogalmazott szöveg mellett
nincsen szükség vizsgálatra.
Galántai Tamás kiemelte, hogy az egyetem nem kommunikál az érintett
részönkormányzatokkal így nem is tudnak megfelelően kialakítani egy álláspontot.
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán elmondta, hogy a médiában is az szerepelt, hogy az
elkövető szervező volt, hiszen a honlapon is szerepelt a szervezők között. Elmondta azt
is, hogy a közlemény súlyos megfogalmazásának az az oka, hogy az Egyetem jelenleg
nagy kormányzati és médianyomás alatt áll. Kellett az erős válaszreakció. Kiemelte,
hogy a vezetésnek nem célja rosszat tenni a HÖK-kel és a bizalom továbbra is él. A
felfüggesztése a vizsgálat lezárulásáig tartanak és ez után el lehet kezdeni a gólyatábori
szervezések újragondolását, hogy a jövőben ne történhessenek ilyen esetek.
Kiss Ádám jelezte, hogy az is lehet az oka a hibáknak, hogy a gólyatábori szervezés
háttere az az elmúlt években igen bizonytalan volt, és kéri, a kompromisszum
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készséget az egyetem vezetése felől. Véleménye szerint egy biztos háttér esetén nem
kéne ilyen rövid idő alatt szervezni a táborokat és így elkerülhetőek lennének a
problémák.
Az elnökség több tagja is jelezte, hogy évek óta azonos gólyatábor programmal
dolgoznak, és nem értik, hogy ez miért most került elő. Véleményük szerint, ha nincsen
a TÓK-os gólyatáborban történt eset, akkor nem foglalkozott volna a média az ÁJK-s
táborral. Többen nem tartják megfelelőnek, hogy a két, egyáltalán nem azonos értékű
esetre azonos szankciókat szabnak ki.
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán kiemelte azt, hogy az egyetemvezetésnek nem az a
problémája, hogy mi történik egy táboron belül, hanem az, hogy semmilyen rálátása
nincsen a szervezési folyamatokra. Ezzel kapcsolatos a közlemény harmadik pontja is.
A vizsgálatok után megindulnak a megfelelő lépések a gólyatáborok szervezésének
újragondolásával kapcsolatban.
Több elnök is jelezte, hogy a felfüggesztés a lehető legrosszabb időszakban történt
mivel a szociális és tanulmányi kérdések nagy része az év elején érkezik be a HÖK-hoz,
valamint a rendszeres szociális támogatások bírálása is most indul. PozsárSzentmiklósy Zoltán jelzi ezt a problémát az egyetem vezetése felé.
Nanosz Eleni Vaya kiemelte, hogy az egyetemnek nem csak a negatív dolgokról
kéne kommunikációt folytatnia, hanem a többi nyolc sikeres gólyatáborról, ezzel is
javíthatnának a megítéléseken.
Tallár Ákos kérte, hogy a csütörtöki sajtótájékoztatón feltételes módban
beszéljenek a két érintett részönkormányzat felelősségéről, hiszen a vizsgálat még nem
zárult le így nem lehet tényekről beszélni.
Kiss Ádám arra is kitért, hogyha a jogi keretét a szervezésnek a közbeszerzési cég
biztosítja, ami az Egyetem kérése volt, akkor miért a HÖK-ök vannak elővéve
felelősként, hiszen ezt a célt is szolgálja a szerződésben álló partner. PozsárSzentmiklósy Zoltán elmondta, hogy csak jogi és gazdasági keretet biztosít a cég,
azonban a programért és tartalom a HÖK-ök a felelősek. Azt is elmondta, hogy a
vizsgálatot Főtitkár úr fogja végezni és őt is felkérték a vizsgálóbizottságba.
Tallár Ákos kéri, hogy kérjenek pontosítást a médiában hibásan megjelent
információkkal kapcsolatban.
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19.59 Pozsár-Szentmiklósy Zoltán távozott.
Tallár Ákos megköszönte Zaránd Péternek a közbenjárást az eseményekkel
kapcsolatban.
20.01 Megérkezett Sztilkovics Zorka. A jelenlévő mandátumok száma 10.
2. Egyebek
Tabajdi Péter beszámolt az új informatikai változásokról és kérte az elnökök
segítségét.
Meiszterics Bálint kérte az elnököket, hogy hozzák be minél hamarabb a
teljesítési igazolásokat és az esetleges igényeket az őszi félévre.
Dukán András Ferenc kérte, hogy mindenki hozza be a pólókhoz kapcsolódó
számlákat.
Kiss Edina jelezte, hogy a vártnál kevesebb gólyacsomag fog érkezni.
Vége: 20.15
Teendők,
határidőkkel
Határozatok
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Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Kuti Péter

Elnök

Elnök

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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_________________________________________
Meiszterics Bálint
Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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