
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 
 1071 Budapest, Damjanich u. 44. III./1. 
 Telefon: 1/798-8134, 70/339-9462 
 Fax: 1/799-0271 

www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu 

 
Zaránd Péter 

Elnök Úr részére 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat 

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 

 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

A tegnapi napon a sajtóból értesültem róla, hogy egy meg nem nevezett fővárosi jogi kar 

2013-ban megrendezett gólyatáborában is nemi erőszak történt egy gólyalány ellen, amelyet a 

tábor szervezői és az érintett kari Hallgatói Önkormányzat képviselői eltussoltak. Az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja ugyanaznap este 

közleményt adott ki, hogy az eset a kar gólyatáborában történt, és az intézmény vizsgálatot 

indít az ügyben. 

 

A vizsgálat megindításával egyetértek, és bízom benne, hogy a felelősök a lehető 

legszigorúbb büntetésben fognak részesülni. Mindezek mellett mélységesen megdöbbent, 

hogy a gólyatáborok kapcsán ez már legalább a negyedik olyan eset, amely az ELTE 

Hallgatói Önkormányzatával összefüggésbe hozható köztörvényes bűncselekmény. Az egész 

magyar felsőoktatás hallgatói önkormányzati rendszerére rossz fényt vet, hogy az ELTE 

egyes kari Hallgatói Önkormányzatai lényegében évek óta országos botrányok forrásai. 

Elfogadhatatlan, hogy a magát Magyarország elsőszámú felsőoktatási intézményeként 

definiáló ELTE-n ilyen szégyenletes események előfordulhatnak. Mára oda jutottunk, hogy a 

közvélemény az ELTE egyes kari Hallgatói Önkormányzatainak gólyatáborok szervezése 

kapcsán tapasztalható felelőtlen magatartását, működési anomáliáit az egész magyar hallgatói 

mozgalommal azonosítja. 

 

A HÖOK elnökeként, bár jogszabályban biztosított jogköröm nincs hozzá, az ügyek súlyára 

való tekintettel mégis a leghatározottabban elvárom tőled, hogy az Egyetemi HÖK 

elnökeként, felelősséged teljes súlyának ismeretében, haladéktalanul intézkedj az alábbiakról: 

 

1. Minden olyan hallgatói tisztségviselőt, aki az erőszakos bűncselekmények idején az érintett 

kari HÖK-ökben hivatalban volt, és a gólyatábor szervezéséhez bármilyen köze lehetett, és 

jelenleg is tisztséget tölt be, azonnali hatállyal szólítsd fel a lemondásra! Amennyiben ezt 

nem teszik meg, minden, az ELTE EHÖK Alapszabályában részedre, mint az EHÖK elnöke 

részére biztosított jogkört használj fel az érintettek hivatalukból történő azonnali 

eltávolítására! 

 

2. Az Egyetemi HÖK elnökeként kezdeményezd a rektori vezetésnél egy egyetemi oktatókból 

és hallgatókból álló független vizsgálóbizottság felállítását, amely az ELTE elmúlt két évben 

tartott összes gólyatáborának dokumentációját átvizsgálja, valamint lehetőséget biztosít a 

résztvevők anonim panaszainak fogadására, és szükség esetén felelősségre vonási 

javaslatokat tesz az egyetem vezetése részére. 

 

3. Az ELTE EHÖK elnökeként szíveskedj rendkívüli elnökségi ülést összehívni, mely ülésen 

a felelősségre vonások és vizsgálatok elindításáról intézkedtek, és erről sajtóközleményben 

tájékoztassátok a közvéleményt. 
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Határozott álláspontom szerint, amennyiben az ügyben nem jártok el a lehető leggyorsabban 

és legszigorúbban, akkor az egész magyar felsőoktatás hallgatói mozgalmának komolyságát 

és szavahihetőségét, hitelességét ássátok alá. Mindezek hiányában, a munkájukat 

becsületesen végző hallgatói önkormányzati képviselők érdekében, nem tehetek mást, mint 

nyilvánosan is elhatárolódom az ELTE teljes Hallgatói Önkormányzatától. 

 

Mindezeken túlmenően úgy látom, amennyiben ezt a helyzetet nem tudod súlyának 

megfelelően kezelni, akkor az ELTE teljes Hallgatói Önkormányzatában tisztújító választást 

kell tartani. 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Jelen levelemet nem az intézményed, valamint személyed elleni támadásként fogalmaztam 

meg. Az országos hallgatói érdekképviselet vezetőjeként felelősségemnek érzem, hogy az 

ügyben elengedhetetlen lépések megtételére figyelmedet felhívjam. 

 

Bízva a határozott és gyors intézkedésedben, üdvözlettel: 

 

Budapest, 2014. október 2. 
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