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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi ülés 

2013. október 16. (17.00) 

Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 

 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Bejelentések 

2. EVÉ beszámoló 

3. Kollégiumi stratégia 

4. Vendégünk Pozsár-Szentmiklósy Zoltán Hallgatói Ügyek Rektori Biztosa  

5. EHÖK kabinet ütemterv 

6. Költségvetési igények 

7. HÖOK tisztújító küldöttgyűlés 

8. Egyebek 

 

Kezdés: 17.23 

Zaránd Péter: Ülés megnyitása. Verderber Éva kimentését kérte. Csonka Balázst Csordás 

Péter helyettesíti. Farag Alexandra pedig Müller Barbarát. Jegyzőkönyvvezető 

megszavazás. Jelöli Meiszterics Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Napirend előre kiküldésre került. A tárgynapon módosítási javaslattal él Zaránd Péter a 

napirendre vonatkozóan. Javasolja, hogy a hatodik napirendi pont személyi kérdések 

legyenek.  

Egyhangúlag elfogadva. 

Jelenlévő mandátumok száma 8.  

 

1.     Bejelentések 

Zaránd Péter: Egy bejelentés át lesz csoportosítva az egyebekbe. 
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Kiss Edina: A régi elérhetőségi lista egy ideje nem frissült. Teljesen új dokumentumot 

hozott létre. Név, Neptun-kód, hivatalos, személyes mail, telefon, tisztség, ceasar 

azonosító fognak szerepelni benne. Ezt a felületet Ő és Molnár Dániel tudják 

szerkeszteni. A kari kommunikációsok fogják figyelemmel követni és a változásokat, 

amiket jeleznek feléjük. Kiküldésre kerül. Szombatig kell átnézni a saját részt. Mindig 

legyen naprakész. Karrierközpont, a kabinet, az ELTE Online és az elnökség is benne van. 

A Kft. is része, de ez még változni fog. Az iskolaszövetkezet is bekerül.  

Zaránd Péter: Új iroda berendezés alatt. Ideiglenesen a Szerb utca felől lehet bejönni. A 

jövőben az egész kabinet kap újlenyomati beléptetést. A Questura költözésétől élesedik 

az újlenyomat olvasó, onnantól jár csak a kabinet a Szerb utcától, a többiek a Király Pál 

utca felől. Át kell majd menni a Questurán.  

 

17.38 Megérkezett Varsányi Viktória. Jelenlévő mandátumok száma 9.  

 

Még egy szabály van. Este tízig el kell hagyni az épületet. Nagyon kivételes alkalmakkor 

lehet bent maradni tovább. Külön engedély kell erre. A sítábor promóciója megcsúszott. 

a kapcsolatfelvétellel volt probléma. A kreatív anyagok már megvannak. A kiküldésre 

kerülő kreatív anyagokat minél szélesebb körben reklámozzák. A Kalina Gergely által 

kötött szerződés szerint november közepéig van egy reklámozási időszak, erre kell 

energiát fektetni a járulékok miatt. Készül majd promó videó is. 

Kiss Edina: A hétfői EHSKB ülésen megvitatták a sítáborokat. Kérték, hogy az elnökség is 

vitassa meg, hogy mely sítáborokat hirdessék. A bizottság csak ezt az egyet szeretné 

hirdetni. A TÓK-os sítábor kivételt képez.  

Zaránd Péter: Amikor az elnökség szavazott arról, hogy melyik sítábort támogatta, akkor 

döntést is hozott arról, hogy melyik legyen hirdetve. 

Kiss Edina: Kéri, hogy ezt mindenki továbbítsa a kommunikációsa felé.  

 

2.     EVÉ beszámolóZaránd Péter: Volt mindenki szenátuson. A témák ugyanazok voltak, 

csak felvezették őket. Szintén a könyvtár főigazgatói tisztségéről volt szó. Főigazgató 

asszony ott jelezte már, hogy nem szavaz meg senkit, mert nincsen költségvetési vízió a 

pályázatokban. A kiírásban nem volt beleírva, hogy ilyet részének is kell lennie a 
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pályázatnak. Az egyetem költségvetési határokat fog szabni minden egységének, ha kell. 

Főigazgató asszony azzal érvelt, hogy benne kell lenni minden ilyen pályázatban a 

finanszírozási kérdéseknek.  

Garbai Ádám: Azt tudni, hogy meddig kell kineveznie a rektornak a könyvtár vezetőjét? 

Zaránd Péter: A minisztérium fogja kinevezni, nem tud határidőről.  

Bubla Áron: Kéri Zaránd Pétert, hogy kérje ki a szenátus hangfelvételét, ha lehetséges. 

 

3.     Kollégiumi stratégia 

Zaránd Péter: Egyeztetett Karácsony rektorhelyettes úrral, aki azt mondta, hogy a 

mostani stratégia a korábbi továbbfejlesztett változata. Ezt továbbította Csonka 

Balázsnak ahogy ebben megegyeztek. Volt egyeztetés a KolHÖK részéről vasárnap, meg 

is kapta az anyagot a tárgynapot megelőző napon. Két ügyben kérték a HÖK véleményét. 

Az egyik a kollégiumi díjemelés, a másik pedig az önköltségesek kollégiumi férőhelye.  

Csordás Péter: Ő más témákat is érintene. Szóba kerül a finanszírozás. Ha nem béreli 

tovább a KUK-ot az egyetem, akkor 1000 hallgató kerülne elutasításra felvételi 

időszakban. Szakkollégiumi stratégia lesz, ezt támogatják. Nem értenek azzal egyet, hogy 

az önhibájukon kívüli önköltséges hallgatókra magasabb kollégiumi díjat terheljenek. 

Szenátuson már meg lett szavazva, hogy ezt az összeget elosztják az összes kollégista 

közt így mindenki 320 forinttal fizet többet. Azt képviselik, hogy nincs szükség erről 

tovább beszélni. Fájó pont az, hogy ne vegyenek fel önköltséges hallgatókat. Nem 

hozhatnak olyan döntést, amivel kizárnak hallgatókat az eljárásból. A kollégiumokba 

azokat a hallgatókat, akik passzívak teljes árat kéne fizetniük. 

Garbai Ádám: A passzívak után nem kap az egyetem normatívát. 

Csordás Péter: Igen, de a legdrágább hely az üres hely.  

Zaránd Péter: Készül anyag is ebből, meg is kapta ezt. Hétfőn egyetem vezetőin ezek 

alapján fog érvelni. Ezt a végső anyagot még a tárgynapon felküldi az elnökségi listára. 

Ha van hozzászólás péntek estig történjen meg. Az elnökségi emlékeztetője csütörtöki 

napon kerül kiküldésre, a jegyzőkönyv pedig legkésőbb vasárnapig. 

Garbai Ádám: Van-e arra hajlam, hogy új ügyrendet írjon az EHÖK elnökség. Igazítani 

kéne a gyakorlathoz a szabályzatot. Lesz-e a benne nyilvános határozatok tára? 

Zaránd Péter: Igen indokolt, lesz benne ilyen és átnézik az ügyrendet is az elnökségiről.  
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4.   Vendégünk Pozsár-Szentmiklósy Zoltán Hallgatói Ügyek Rektori Biztosa  

Zaránd Péter: Köszönés. Kéri, hogy mutatkozzon be. 

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Alkotmányi jogot tanít az ÁJK-n. A Bibó István 

Szakkollégium igazgatója volt. Van hallgatói mozgalmi kötődése. Ezért maradt a hallgatói 

közügyek mellett. Azt mondta rektor úrnak, hogy ennek egy dinamikus 

szerepfelfogásnak kell lennie, és a hallgatói igények értő fülekre találjanak az 

egyetemvezetésben. Fontos, hogy az egyetem kérései is megfelelően legyenek továbbítva 

a hallgatók felé. Nagyon szeretné segíteni a dinamikus, közvetlen kapcsolattartást. Az 

egyetem rektora is fontosnak tartja a közvetlen kapcsolatot a hallgatókkal. Megoldást 

mindenre lehet találni. Két szempontra fog figyelni. Gazdasági szabályossági 

szempontok. Külső marketing szempontból. Figyelembe veszi a hallgatói igényeket is. 

Nem tervez beszállni az egyetemi vitákba. Ha a játékszabályok adottak, akkor meg lehet 

oldani mindent. A program a fontos, hogy a HÖK előre menjen. Egyet ért Zaránd Péterrel, 

hogy a bizalmat helyre kell állítani minden szinten. Vannak erre jó eszközök és bízik 

benne, hogy mindenkinek van erre motivációja. együttműködést ajánl. Végiglátogatja az 

összes kari HÖK-öt.  

Zaránd Péter: Van e kérdés, hozzászólás? Szívesen veszi, ha marad az ülés további részén 

is. 

 

5.     EHÖK kabinet ütemtervZaránd Péter: Amennyiben az utólag kiküldött 

ütemtervvel van-e kérdés arra szívesen válaszol. Érkeztek be előzetes kérdések. A 

kérdés Müller Barbarától Kiss Edina felé, hogy a Neptun akadálymentesítése mikor fog 

megtörténni. A Neptun fejlesztésről már volt szó. Elhangzott az is hogy három fejlesztési 

időszaka van a Neptunnak. Már tudták, hogy az első időszakban nem fognak tudni 

beadni módosítási lehetőségeket. A program tartalmazta ezt, volt rá utalás, de ez ebben a 

félévben nem megvalósítható terv. Ha van kérdés a kabinet ütemtervhez azt lehet 

jelezni.  

Garbai Ádám: Az ütemtervben szerepel a gólyabálok anyagi hátterének a biztosítása 

október hónapban. 
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Zaránd Péter: A gazdasági háttér nemsokára kiderül, de a probléma a közbeszerzés. 

Dukán András Ferenc beszél majd a közbeszerzési egyeztetésen történtekről. Éltek 

javaslatokkal a kiírás kiegészítéséről.  

 

6. Személyi kérdések 

Zaránd Péter Kéri Mészáros Ádámot, hogy prezentálja miről is van szó. 

Mészáros Ádám: A szokásos delegálásokról lenne szó. A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 

Általános Tanácsába a mindenkor tanulmányi elnököt állandó tagnak, aki jelen esetben 

Mészáros Ádám. Póttag Pusztai Esztert. A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság Fegyelmi 

Tanácsába általános tagnak Dukán András Ferencet, póttagnak Kelemen Zsófiát. Az OKT-

ba Mészáros Ádámot kéne deleálni. A Tanárképzési- és Tanár-továbbképzési tanácsba az 

EHÖK négy tagot delegál. Zágonyi Beáta, Horváth Balázs, Nemes Balázs és Visnovszki 

Márton. Tanárképző Központ Egyeztető testületébe delegálás. Zágonyi Beáta, Horváth 

Balázs és Béni Kornél. Minőségirányítási Bizottságba pedig Tóth Ritát mint tudományos 

referenst.  

Zaránd Péter: Ha van kérdés ellenvetés a tagokkal kapcsolatban akkor azt jelezzék. 

Herman Dániel: Szavazás eredménye 

TTT: 

- Zágonyi Bea (PPK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

- Horváth Balázs (BTK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

- Nemes Balázs (IK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

- Visnovitz Márton (TTK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

Minőségirányítási Bizottság: 

- Tóth Rita (TáTK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

HJB Fegyelmi Tanács: 

- tag: Dukán András Ferenc (TTK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

- póttag: Kelemen Zsófia (IK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen  

HJB Általános Tanács: 

- tag: Mészáros Ádám (TáTK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen  

- póttag: Pusztai Eszter (PPK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen  

OKT: 
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- tag: Mészáros Ádám (TáTK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

Tanárképző Központ Egyeztető Testület: 

- Horváth Balázs (BTK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

- Béni Kornél (TTK): 8 igen, 1 nem, 0 érvénytelen 

- Zágonyi Bea (PPK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

 

7.     Költségvetési igények 

Zaránd Péter: Kéri, hogy mindenki küldje el aszerint, hogy ki milyen minimális költést 

tervez a négy hónapra. 

Dukán András Ferenc: Nem mindenki küldött még. Az előzetes adatok szerint a 

beérkezett igényeket teljesíteni tudják. A folyamatban lévő ügyekről nem tudják, ettől is 

függ majd. Hét részönkormányzat küldött már igényeket. Vannak olyan igények, amiket 

nem lehet kivitelezni a közbeszerzések miatt. Mindenki gondolja meg, ha van még 

valami és akkor ő átszámolja a dolgokat.  

Zaránd Péter: Jellemzően irodai jellegű dolgok, kari lapok és HÖOK vezetőképzős 

igények merültek fel.  

Dukán András Ferenc: Nem összegeket, hanem darabszámot műszaki leírásokat 

küldjenek.  

Zaránd Péter: Ezeket mind ki tudjuk fizetni. Kéri, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatban 

mondja el, hogy állunk. 

Dukán András Ferenc: Két ülésen is részt vett. Az egyik az utazási volt. Lesz utaztatási 

cég. A bírálás végső stádiumában van. Hallgatói rendezvényszervezés előkészületéről 

szóló ülésen is részt vett. Megvitatták a felmerülő kérdéseket. Nem eseti lesz, két év 

tűnik a legreálisabbnak. Többféle konstrukció lehetséges. Van olyan, ami részekre bontja 

a rendezvényt és minden részét más pályázhatja meg. Sok szempont felmerül. Olyan 

szerződés a cél, akivel bármilyen rendezvényt lehet szervezni. Saját felszerelést nem kell 

bérelni, azt hozzáadhatják e rendezvényhez. Más cég olcsóbb áruját nem vihetik. A 

rendezvényszervezés az elnyerő cégtől fog függni. Területet is adhatnak a 

rendezvényeknek.  

Csordás Péter: Az előadókkal hogy működik ez. Csak a cégen keresztül lehet, vagy ez 

kiesik a hatáskörből? 
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Dukán András Ferenc: A cégen keresztül kell majd rendelni, az ajánlatkérést is 

tartalmazni fogja a közbeszerzési pályázatot, és a legolcsóbb fog nyerni. A fellépők 

kivételi körös tételnek számít. Nem csak maximum, minimum összeg is szerepel a 

pályázatban, hogy mennyi rendezvényt tudunk biztosítani a cégeknek. Ő olyan minimum 

összeget javasol, ami alacsony költségvetésből is kivételezhető. A fedezet a minimum 

összeggel megegyezik. A szervezési költségeket is bele kell írni, hogy ki mennyiért hoz 

zenekart, vagy büfés ellátást. Keretmegállapodás lesz és alkalmanként lehetne tárgyalni. 

A részvételi díjat a HÖK határozza meg. A károkozás le lesz védve, független lesz a 

rendezvényszervezésről. Ha van probléma azt mindenki mail-ben jelezze felé és 

továbbítja az ügyvéd felé. Forma szerződés készül, az egyes részeket igyekeznek 

belevenni a szerződésbe. Szponzoráció is megoldatlan probléma. hétvégig jelezze 

mindenki a hozzászólásait  

Garbai Ádám: Eléri-e a nemzetközi közbeszerzési határt a maximum összeg? 

Dukán András Ferenc: El tudja képzelni, nem merült fel benne. 

Zaránd Péter: Csak Magyarországon lesz kihirdetve.  

Garbai Ádám: Rendezvényen dolgozók kifizetése? 

Dukán András Ferenc: Nem muszáj dolgozni ilyen rendezvényeken hallgatóknak. Ha 

korrekt a cég, akkor megállapodik a hallgatókkal. 

Garbai Ádám: Nem a fizetés a lényeg, hanem kihez fognak tartozni a résztvevők. Ki 

irányítja őket? Kell e munkáltatói szerződést aláírni? 

Dukán András Ferenc: Önkéntes szerződést mindenképpen írni kell. Biztos, hogy lesz 

utasítási jogkörük. Nem érdeke a cégnek plusz embert biztosítani erre a feladatra.  

Zaránd Péter: Az hangzott el, hogy minden ilyen jellegű kérdés a konzultáció részt kell 

hogy képezze. 

Bubla Áron: Lesznek biztosítékok, amik kizárják a Budapest Party Service hibáit? 

Dukán András Ferenc: Ezt várja, hogy mik voltak a hibák. Írják le neki. 

Garbai Ádám: Vezetőképző beletartozik? 

Dukán András Ferenc: Beletartozhat, ha úgy van kiírva. benne lesz a kiírásban, csak 

rendezvényekre lehet használni ezt a céget.  

Bubla Áron: Milyen rendezvények fognak belekerülni? 

Dukán András Ferenc: Minden szerződés előtt lesz tárgyalás.  
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Zaránd Péter: Minden típusú rendezvényt lefed a közbeszerzés. 

Kiss Ádám: Lesz-e lehetőség beletekinteni a pályázatba a kiírás előtt? 

Zaránd Péter: Még nem tudja a választ. Rákérdez. 

 

8.     HÖOK tisztújító küldöttgyűlés 

Zaránd Péter: Hétvégén lesz HÖOK tisztújító küldöttgyűlés. Körösparti Péter adott le 

pályázatot. Ezt továbbította. Beszámoló is ki lett küldve. A program továbbviszi Nagy 

Dávid programját. Ő támogatja a jelölést.  

Határozati javaslat. Az ELTE HÖK elnöksége határozatot hoz arról, hogy jelöli 

Körösparti Pétert a HÖOK elnökének.  

Egyhangúlag támogatva az elnökség által. 

 

9.     Egyebek 

Mészáros Ádám: Kérdésként merült fel, hogy az OMVH eredmények mikor lesznek 

nyilvánosak. Az a válasz jött, hogy leghamarabb decemberben lesznek eredmények. van 

két nem nyilvános eredmény, a decemberben kezdődő OMVH kampány lesz a 

legmegbízhatóbb. Egyben fogják kezelni az eredményt. 

Bubla Áron: Az E-index kommunikációját mikor kezdik el? 

Mészáros Ádám: A tárgyhetet követő héten. Az anyagok is elkészülnek. 

Bubla Áron: Mindenkit szertettel vár a tárhetet követő héten tartandó ÁJK HÖK 

küldöttgyűlésre. 

Varsányi Viktória: November 7-én vár mindenkit a tisztújító Küldöttgyűlésükre. 

Vége: 19.28 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 

Az ELTE HÖK elnöksége határozatot hoz arról, hogy jelöli 

Körösparti Pétert a HÖOK elnökének. Egyhangúlag 

támogatva az elnökség által. 

Delegálások 

(Személyi 

TTT: 

- Zágonyi Bea (PPK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 
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kérdések) - Horváth Balázs (BTK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

- Nemes Balázs (IK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

- Visnovitz Márton (TTK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

Minőségirányítási Bizottság: 

- Tóth Rita (TáTK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

HJB Fegyelmi Tanács: 

- tag: Dukán András Ferenc (TTK): 9 igen, 0 nem, 0 

érvénytelen 

- póttag: Kelemen Zsófia (IK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen  

HJB Általános Tanács: 

- tag: Mészáros Ádám (TáTK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen  

- póttag: Pusztai Eszter (PPK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen  

OKT: 

- tag: Mészáros Ádám (TáTK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

Tanárképző Központ Egyeztető Testület: 

- Horváth Balázs (BTK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

- Béni Kornél (TTK): 8 igen, 1 nem, 0 érvénytelen 

- Zágonyi Bea (PPK): 9 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

Dátumok - 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Hermán Dániel 

Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság 

 ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 

_________________________________________ 

Meiszterics Bálint 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 
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