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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi ülés 

2013. november 20. (17.00) 

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

 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Bejelentések 

2. Költségvetés 2013-2014 

a, maradványok 

b, tervezés 

3. Elektronikus választás  

4. Új Alapszabály megalkotása  

5. Kapcsolattartók kérdése 

6. Szavazás  

7. Egyebek 

 

Kezdés: 17.17 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen módosítási javaslattal élt Zaránd 

Péter a napirendre vonatkozóan.  

A módosítási javaslatot egyhangúlag elfogadta az elnökség. 

A napirendi pontokat 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta az elnökség. 

Jelenlévő mandátumok száma 8.  

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter gratulál a frissen megválasztott BTK HÖK elnökének Sujtó Attilának. 

Beszámol arról is, hogy a sítáborral kapcsolatos problémák miatt már elfogytak a helyek, 
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de az EFOTT Kft.-nek sikerült még 150 helyet szerveznie az ELTE-nek. A tárgynapot 

követően indul el a kampány ezzel kapcsolatban.  

17.20 Csonka Balázs megérkezik. A jelenlévő mandátumok száma 9. 

 

2. Költségvetés 2013-2014 

Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a 45 milliós kölcsön, amit az 

egyetemtől kapott a HÖK azt még az idei évben vissza kell fizetniük. Ennek oka az, hogy 

az elődje Kalina Gergely így állapodott meg az egyetem vezetésével.  A kölcsönt az EHÖK 

és a karok év végi maradványaiból kell visszafizetni. Dukán András Ferenc számításokat 

végzett azzal kapcsolatban, hogy melyik karon mennyi lesz a maradvány és azzal 

kapcsolatban is, hogy melyik kar mennyit költött az elmúlt évben. Zaránd Péter javaslata 

szerit a költésekkel arányosan kell visszafizetni a kölcsönt a legkevesebbet költött karhoz 

igazodva. A részönkormányzatok nem fogják tudni a teljes összeget visszafizetni, így az 

EHÖK nagy részt vállal benne. Több elnök is ellenérzését fejezte ki ezzel kapcsolatban. 

Zaránd Péternek célja az, hogy a HÖK költségvetése bekerüljön az egyetem nyolcas 

táblájába a költségvetési tárgyalások során, ezzel precedens teremthetnének.  

a, maradványok 

Zaránd Péter megkéri Dukán András Ferencet, hogy ismertesse az általa kiszámolt 

összegeket, amit a karok költöttek. Azt kell eldöntenie az elnökségnek, hogy melyik keret 

terhére történik majd a visszafizetés. Semmiképpen sem nyúlnak hozzá a szociális és 

tanulmányi ösztöndíjak keretéhez.  Dukán András Ferenc felsorolja, hogy melyik karnak 

mennyi volt a költése és azt is, hogy mennyi maradványt képeztek a kereteikre. Az EHÖK 

a ki nem írt kulturális pályázat keretéből fedezné a kölcsön egy részét. Amúgy sem biztos, 

hogy a maradványokat tovább lehet vinni a következő évre. Zaránd Péter jelzi, hogy 

szeretné újratárgyalni az egyetemvezetéssel a kérdést, de ez egy már megkötött 

megállapodás, amihez alkalmazkodni kell.  

17.52 Kiss Ádám megérkezik. A jelenlévő mandátumok száma 10. 

Dukán András Ferenc megerősítette azt, hogy a karok arányosan fogják 

visszafizetni a saját részüket a költések alapján. Zaránd Péter elmondta, hogy az EHÖK 

még a saját ISZTK és költségvetési keretükből tudnak beleadni a kölcsönbe, így körülbelül 

20 millió forintot tud vállalni az EHÖK, a maradék 25 millió pedig fel lesz osztva a karok 
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közt arányosan. Dukán András Ferenc a tárgynapot követő napon kiküldi a részletes 

információkat ezzel kapcsolatban, a karok pedig péntekig dönthetik el, hogy melyik 

keretükre terhelik a visszafizetést. Az elnökség egyetért ezzel. A kölcsön visszafizetésének 

papírozási formája még nem tisztázott. Dukán András Ferenc elmondta, hogy az 

utazással kapcsolatos közbeszerzést november 26-ig kell aláírnia az NFÜ-nek, hogy 

lehessen még idén utazást szervezni. A rendezvényes közbeszerzést ismét kiküldte 

véleményezésre, kéri, hogy minden kar tegye ezt meg.  

b, tervezés 

Zaránd Péter tájékoztatja az elnökséget arról, hogy ha szeretnének az egyetem 

költségvetésébe bekerülni, akkor részletes tervet kell a gazdasági bizottságnak 

kidolgoznia arról, hogy milyen rendezvényeket szeretnének és mennyiért a következő 

évben. Ennek két héten belül el kell készülnie.  

 

3. Elektronikus választás  

Zaránd Péter kérte az elnökséget, hogy az előző elnökségin megbeszéltek szerint 

hozzon határozatot az elnökség az elektronikus választásokhoz kapcsolódó vállalásukról. 

Zaránd Péter felolvasta az előző ülésen hozott határozatot a választások 

összehangolásáról, majd az abban elhangzottakkal kiegészítette a jelenlegi határozatot. 

Határozat:  

2014- őszétől, egy közösen megvalósuló küldöttgyűlési választást elektronikus 

rendszerben fogja lebonyolítani az ELTE HÖK. 2014 őszétől (ÁJK, BGGYK, BTK MA, KolHÖK, 

PPK, TáTK, TÓK, TTK) valamint 2015 márciusától (IK, BTK BA) egy időben bonyolítja le 

küldöttgyűlési választásait. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által 

Kiegészítésre került az előző ülésen hozott a választási rendszer átalakításával 

kapcsolatos határozata is.  

Határozat:  

A legalsó választási szinteken kerül egységesítésre a választások időpontjai, vagyis 

küldöttgyűlési, diákbizottsági és szakos érdekképviseleti szinten. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 
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Kiss Ádám arról érdeklődött, hogy az elektronikus választási rendszerek anyagait 

mikor tekintheti meg az elnökség. Zaránd Péter ennek várható időpontját november 

végére, december elejére látja reálisnak.  Sujtó Attila jelezte, hogy a választási rendszerbe 

az osztatlan tanári szakos hallgatókat is be kell integrálni, javasolta egy ezzel foglalkozó 

bizottság felállítását. A probléma megvitatása után kiderült, hogy ez egyedül a BTK-n okoz 

problémát az osztott választási rendszer miatt, így ezt nekik házon belül kell megoldaniuk.  

 

4. Új Alapszabály megalkotása 

Zaránd Péter kéri, hogy minden kar mondja el, hogy kit delegál a bizottságba. 

 ÁJK: Garamvári Flóra 

 PPK: Czető Márton Ákos 

 TáTK: Máté Anna 

 TTK: Béni Kornél 

 BGGYK: Bokka Judit 

 KolHÖK: Szabó Viktor 

 BTK: Garbai Ádám 

 TÓK: Kudron-Tonigold Nandor Antonius 

 IK: Kiss Ádám 

Az első ülés időpontjával kapcsolatban lesz szavazás.  

 

5. Kapcsolattartók kérdése 

Zaránd Péter felvetette, hogy az ELTE Pluszos kapcsolattartók munkaköre és 

feladta az utóbbi időben lecsökkent, míg a juttatásaik nem változtak. Szerinte újra kéne 

gondolnia ezt a dolgot az elnökségnek. Az elnökség egyet értett azzal, hogy a munkával 

arányosan legyen a jutatás. Zaránd Péter azt is elmondta, hogy a kapcsolattartók és az 

ELTE Plusz helyzetét december, január környékén vitatják majd meg Baumstark Beátával.  

 

6. Szavazás 

Zaránd Péter szeretné kinevezni Csordás Péter szabályzatokért felelős elnöki 

megbízottnak. Az EHÖK őt delegálná az Alapszabállyal foglalkozó bizottságba. Felkéri 
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Hermán Dániel mellé Kiss Edinát és Schopp Fruzsinát a szavazatszedő és számláló 

bizottságba.  

Egyhangúlag támogatva az elnökég által.  

Béni Kornél arról érdeklődik, hogy mi lenne a feladatköre a megbízottnak. 

Egyrészt az alapszabállyal foglalkozna, illetve az új honlapon ő foglalkozna a határozatok 

tárának kialakításával. Kiss Ádám nem érzi indokoltnak a poszt létrehozását. Kérdezi, 

hogy ez EHÖK EB mért nem alkalmas a feladatra. Zaránd Péter kifejti, hogy ez EHÖK EB 

nem tartozik az EHÖK kötelékébe, hanem a karok adják a tagjait és nem is szeretné ilyen 

feladatokkal leterhelni az EB-t. Szavazás 

Hermán Dániel beszámol a szavazás eredményéről. 

Szavazás: 

7 igen, 1 nem, 1 érvénytelennel Csordás Pétert szabályzatokért felelős elnöki 

megbízottnak választja az elnökség. 

 

7. Egyebek 

Béni Kornél arról kérdezte Zaránd Péter, hogy mi volt az egyetem vezetésének a 

reakciója az EDUCATIO-val kapcsolatos határozatra. Zaránd Péter elmondta, hogy nem 

örültek a döntésnek, és így is meg fogják tartani az összegyetemi nyíltnapot, csak újra kell 

gondolniuk a struktúráját. Végleges döntés még nem született. A karok is beszámoltak a 

reakciókról és az derült ki, hogy a karok többsége nem támogatja a rendezvényt. Kiss 

Ádám érdeklődött az ELTE Online-on megjelent nagy felháborodást keltő IK-TáTK-TÓK 

gólyabállal kapcsolatos cikkről. Zaránd Péter elmondta, hogy egy órán belül lekerült ez a 

cikk így nagyon kevés hallgatóhoz ért el. Azt a véleményt is megfogalmazta, hogy ő 

ragaszkodik a szabad sajtó elveihez és PR cikket bármikor lehet kérni az ELTE Onlinetól. 

Kiss Ádám javasolta, hogy azt, hogyha az ELTE Online a saját sajtó orgánumunk akkor az 

egyes karokat érintő cikkeket mindenképpen érdemes lenne elküldeni az adott karnak 

véleményezésre mielőtt kikerülnek a cikkek. Azt is javasolja, hogy ennek az átnézésnek 

szabjanak egy határidőt, amíg van ideje a karoknak reagálnia erre. Schopp Fruzsina 

beszámolt arról, hogy a kiadványokhoz kapcsolódó szerződések megkötésének időpontja 

december 2-a és 3-a így a várható megjelenés december 5.  

Vége: 19.23 
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Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 

Elektronikus választások: 

2014- őszétől, egy közösen megvalósuló küldöttgyűlési 

választást elektronikus rendszerben fogja lebonyolítani az 

ELTE HÖK. 2014 őszétől (ÁJK, BGGYK, BTK MA, KolHÖK, PPK, 

TáTK, TÓK, TTK) valamint 2015 márciusától (IK, BTK BA) egy 

időben bonyolítja le küldöttgyűlési választásait. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által 

Kiegészítésre került az előző ülésen hozott a választási 

rendszer átalakításával kapcsolatos határozat a is.  

A legalsó választási szinteken kerül egységesítésre a 

választások időpontjai, vagyis küldöttgyűlési, diákbizottsági 

és szakos érdekképviseleti szinten. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

-7 igen, 1 nem, 1 érvénytelennel Csordás Pétert 

szabályzatokért felelős elnöki megbízottnak választja az 

elnökség. 

Alapszabállyal foglalkozó bizottságba delegált tagok: 

 ÁJK: Garamvári Flóra 

 PPK: Czető Márton Ákos 

 TáTK: Máté Anna 

 TTK: Béni Kornél 

 BGGYK: Boka Judit 

 KolHÖK: Szabó Viktor 

 BTK: Garbai Ádám 

 TÓK: Kudron-Tonigold Nandor Antonius 

 IK: Kiss Ádám 

Dátumok  
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Hermán Dániel 

Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság 

 ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 

_________________________________________ 

Meiszterics Bálint 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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