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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi ülés 

2013. november 06. (18.30) 

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

 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Bejelentések 

2. EVÉ beszámoló 

3. Kollégiumi stratégia 

4. Gazdálkodási ügyek  

a) Rendezvényes közbeszerzés 

b) Költségvetés 

5. Szenátusi anyagok tárgyalása 

6. EHÖK JB oktatói tagjaira javaslattétel 

7. Alapszabály módosítások  

8. Választási rendszerek 

9. ELTE sítábor 

10. HÖOK vezetőképző 

11. Egyebek 

 

Kezdés: 18.49 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után felkéri Meiszterics Bálintot 

jegyzőkönyvvezetésre.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Napirend előre kiküldésre került. A tárgynapon módosítási javaslattal él Zaránd 

Péter a napirendre vonatkozóan.  

Egyhangúlag elfogadva. 

Jelenlévő mandátumok száma 7.  
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1. Bejelentések 

Zaránd Péter beszámol róla, hogy Dukán András Ferenccel a kari módosító 

javaslatok befogadásával elkészítették a közbeszerzés kiírásának szövegét és 

továbbították az GMF-nek. Vásárhelyi Tibor visszajelzett, hogy megkapták és 

elkezdtek dolgozni az anyagon. Horváth László készített egy pályázati 

igényfelméréses dokumentumot, ami ki lett küldve a karoknak. A táblázat kitöltése 

és visszaküldése után rendszeresen fogja küldeni a pályázási lehetőségeket a kari 

igényeknek megfelelően. A tárgynapon délben lezárult a KEHI vizsgálat, amiben az 

elmúlt három év irodaszer beszerzésről szólt. Minden adatok sikerült begyűjteni. 

Köszöni a segítséget Kovács Mártának és Schoop Fruzsinának. A tárgyhét hétfőjén 

volt Garbai Ádámmal bíróságon a BTK-hoz kapcsolódó 2006 és 20013 közti 

adatigénylések Miatt. Sikerült megegyezni az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.-

vel így haladékot kaptak. Az ÁJK-hoz kapcsolódó pert első fokon elveszítette az 

ELTE, az ítélet nem jogerős. Kiss Dávid lett a HÖOK alelnöke, Gulyás Tibor pedig 

gazdasági ellenjegyző lett a HÖOK-ban. 16 millió lett az átvett dologi keret. Ebből a 

beérkezett igények alapján 10 millió lesz elköltve. A tárgynapot követő napon kerül 

kiírásra a zárt közbeszerzés a kari lapokra. Egy hónapon belül jelenhetnek meg az 

újságok. Kiss Ádám jelezte, hogy a diákigazolvány igénylésnél nincsen olyan 

lehetőség, hogy a Questura vonja vissza az igazolványt. Több kar is jelezte, hogy a 

következő alkalommal legyen letisztázva rendesen, hogy a KEHI ellenőrzés esetén 

mit és mikor kell aláírni. 

 

2. EVÉ beszámoló 

Zaránd Péter beszámolt arról, hogy az ÁJK-s üggyel kapcsolatban voltak 

észrevételek az ülésen. A fennmaradó összegeket Erzsébet utalványban fogják 

kiosztani a dolgozóknak év végén. Csonka Balázs érdeklődött a szakkollégiumi 

stratégiáról. Zaránd Péter elmondta, hogy azért nem került még szenátus elé, mert 

még nem tárgyalta az Egyetemvezetés.  
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3. Kollégiumi stratégia 

Zaránd Péter elmondta, hogy a stratégiába befogadták az EHÖK javaslatát 

miszerint ne legyen további kollégiumi díjemelés illetve a stratégiában nincsen 

végleges döntés az önköltséges hallgatók elhelyezésével kapcsolatban. Ennek három 

lehetséges kimenetele van. Egyrészt az, hogy azonos elbírálásban részesülnek, vagy 

más pontrendszert kell kialakítani a felvételi eljárás során, illetve legrosszabb 

esetben nem kerülnek felvételre. Az EHÖK álláspontja az volt, hogy ugyanaz legyen 

az elbírálás. Ezt elfogadta az egyetem vezetése. A következő félévben minden hallgat 

azonos elbírálás alapján kerülhet be kollégiumba. Az önköltségesek miatt kieső 

normatívát a GMF pótolta ki. Csonka Balázs aggodalmát fejezte ki ezzel 

kapcsolatban. Az egyetem ki szeretné szervezni a kollégiumi szolgáltatásokat külsős 

cégeknek. Dr. Juhászné Huszty Katalin elmondta, hogy februártól szeretné ezt 

elindítani az egyetem. Cél, hogy ez ne okozzon többletköltséget a hallgatóknak, és ne 

romoljon az ellátás minősége. Ennek oka, hogy így átláthatóbb lesz a rendszer. 

Zaránd Péter kérte az elnökséget, hogy a kollégiumi stratégiát támogassák majd a 

szenátuson.  

 

4. Gazdálkodási ügyek  

c) Rendezvényes közbeszerzés 

Dukán András Ferenc beszámolt arról, hogy a közbeszerzési kiírást 

átnézte, belefoglalta a karoktól bekért táblázatok alapján a kari rendezvények 

specifikumait. A kiírásban több rendezvényes csomagot határozott, meg amik 

lefedik az összes rendezvényt. Az anyag el lett küldve Vásárhelyi Tibornak 

átnézésre, várja a visszajelzést. Kiss Ádám érdeklődött arról, hogy az elnökök 

mikor tekinthetik meg ezt az anyagot. Az anyagot mindenki megnézheti 

titoktartási nyilatkozat aláírása után, személyesen az EHÖK irodában, de 

kiküldésre nem kerül.  

 

d) Költségvetés 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

1052 Budapest, Gerlóczy u. 11. 
Tel.: +36 (20) 962 0650, Fax: 483-8000/8257 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu 

 
 

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

 

4 

 
 

Dukán András Ferenc elmondja, hogy elkészült a rendezvényszervezők 

levelezőlistája és újraéleszti a bizottság munkáját. A gazdasági bizottság 

véleménye megoszlik arról, hogy miként is néz ki egy költségvetési beszámoló. 

Bekérte a karoktól a küldöttgyűlésük által elfogadott 2012-es költségvetést. A 

megrendelt irodaszerek folyamatosan érkeznek meg. A bizottság döntést hozott a 

nyomdai közbeszerzést illetően, az új formanyomtatványt kiküldte, kéri, hogy a 

hatékony és gyors munka érdekében mindenki a tárgynapon töltse ki és küldje 

vissza számára. Eredmény 5-7 napon belül várható. Egy hónapon belül kiadásra 

kerülnek az újságok. Verderber Éva kéri, hogy erről értesítsék a kari újságok 

főszerkesztőit.  

Az elnökség 7 igennel egyhangúlag támogatja, hogy csak a gazdasági 

bizottság által jóváhagyott kiadványok jelenjenek meg.  

Verderber Éva távozott. A jelenlévő mandátumok száma 6. 

A gazdasági bizottság arról is döntést hozott, hogy a fennmaradó hat millió 

forintod azok közt a karok közt osztják szét, akik az elmúlt három évben évhez 

képest nem költöttek túl ebben az évben. Így négy önkormányzat közt kerülhet 

felosztásra az összeg. PPK, BGGYK, BTK és a KolHÖK. Kéri az elnökség 

beleegyezését a döntésbe. Az elnökség 5 igen, 0 nem, 0 érvénytelennel támogatta 

a döntést. Zaránd Péter beszámolt arról, hogy a következő évben szeretné elérni, 

hogy a normatíva mellett a hallgatói önkormányzat kapjon egyéb összegeket is az 

egyetemtől, ami fedezi a működést. Szeretné, ha ez bekerülne az általános 

költségvetés nyolcas táblájába.  

Az EHÖK kabinethétvégéjét is támogatja az elnökség.  

Kiss Ádám felvetette, hogy a gólyakupa nevű rendezvény elmaradt az 

évben, és érdeklődik arról, hogy ennek mi volt az oka. Máté Anna beszámolt róla, 

hogy az ő rendezvényszervezője elvállalta a feladatot, de a többi kar 

érdeklődésének hiányában abba maradt a szervezés. Kiss Ádám elvállalta az 

esemény megszervezését, amihez kérte a karok segítségét valamint a KolHÖK-től 

pedig rendezvényhelyszínt kért, ami a KCSSK lenne. Előreláthatólag december 

12-én kerül megrendezésre. 
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5. Szenátusi anyagok tárgyalása 

Zaránd Péter részletesen ismertette az előre kiküldött szenátusi 

anyagokat. Az egyes kari anyagoknál kérte az elnökség támogatását.  

 

6. EHÖK JB oktatói tagjaira javaslattétel 

Zaránd Péter továbbította Főtitkár úr kérését z Elnökség felé, hogy 

javasoljanak oktatói tagokat az EHÖK JB-be. Zaránd Péter Főtitkár urat, Pozsár-

Szentmiklósy Zoltánt és Seifert Tibort javasolta. Főtitkár úr kifejezte aggályát 

azzal kapcsolatban, hogy Ő és Pozsár Tanár úr nem lehetnek egyszerre z EJB-ben, 

mert akkor nem lesz senki, aki állásfoglalást írhatna, ugyanis ezt a feladatkört át 

akarják csoportosítani a Hallgatói biztos feladatai közé. Így a harmadik tagnak 

Michaletzky György dékán urat javasolták. A jelenlegi oktatói tagok lemondtak a 

mandátumukról. Arról kellett döntenie az elnökségnek, hogy kit javasoljanak a 

posztra, Főtitkár urat vagy Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. Az elnökség egyik fele 

Főtitkár urat támogatta, míg a másik fele Pozsár-Szentmiklósy Zoltánt. Zaránd 

Péter a tagokat szavazásra bocsájtotta. Szavazatszedő és számláló bizottságba 

Kiss Edinát és Tóth Rózát javasolta Hermán Dániel mellé.  

Az elnökség egyhangúlag támogatta.  

A szavazás eredménye: 

 Seifert Tibor: 6 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

 Michaletzky György: 6 igen, 0 nem, 0 érvénytelen  

 Pozsár-Szentmiklósy Zoltán 3 igen 3 nem, 0 érvénytelem 

 Rónay Zoltán 3 igen, 2 nem, 1 érvénytelen 

 

Az utolsó két szavazást az Ellenőrző bizottság érvénytelennek 

nyilvánította, mivel nem érte el az egyszerű többséget. Az elnökség a 

döntéshozatalt eltolta a tárgynapot követő reggelre ahol több elnök is részt tud 

venni.  

 

7. Alapszabály módosítások  

Elhalasztva. 

8. Választási rendszerek 

Elhalasztva. 
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9. ELTE sítábor 

Zaránd Péter beszámolt arról, hogy a sítáboros szerződést nem kötötte meg 

az előző elnök ezért a jelenlegi elnökségnek minél hamarabb döntést kell hoznia 

róla. Felsorolja a két szerződés feltételeit az elnökség számára. Szavazásra bocsájtja 

a kérdést.  

A MEEX ajánlatára egy szavazat érkezik, míg a Sport Pont Program ajánlatára 

5 szavazat érkezett. Így 5 igen, 1 nemmel az ELTE a Sport Pont Program sítáborát 

fogja reklámozni.  

 

10. HÖOK vezetőképző 

Elhalasztva. 

11. Egyebek 

Nincs. 

Vége: 23.48 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 
Döntés a fennmaradt összeg felosztásáról: 5 igen, 0 nem, 0 

érvénytelen 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

Seifert Tibor: 6 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 
Michaletzky György: 6 igen, 0 nem, 0 érvénytelen  
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán 3 igen 3 nem, 0 érvénytelem 
Rónay Zoltán 3 igen, 2 nem, 1 érvénytelen 

Dátumok Gólyakupa várható időpontja december 12. 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Hermán Dániel 

Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság 

 ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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_________________________________________ 

Meiszterics Bálint 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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