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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi ülés 

2013. november 27. (17.00) 

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

 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Bejelentések 

2. Költségvetés 2013-2014  

3. Küldöttgyűlés  

4. Egyebek 

 

Kezdés: 17.09 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre 

Meiszterics Bálintot.  

6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen senki nem élt módosító javaslattal. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Jelenlévő mandátumok szám 7. Csonka Balázs kimentését kérte. Verderber Évát Lantai Judit 

helyettesíti.  

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter beszámolt arról, hogy nem ment be a kormány elé az új NFTV 

módosítás, így várhatóan februárban lesz tárgyalva a kérdés. A sport és kulturális 

pályázatokat várhatóan decemberben fogják kihirdetni. Tóth Róza beszámolt arról, hogy 

november 24-én lezárult a párhuzamos képzéskompenzáció leadásának határideje. 64 

pályázat érkezett be, ebből 35-öt fogadtak el. A tárgynapot megelőző napon tartott 

EHSZÖB ülésen szavaztak a támogatás mértékéről és 40 százalékos támogatásban 

részesítik a hallgatókat.  Molnár Dániel beszámolt arról, hogy elkészült a kampány 

naptár, amit megosztott a kari kommunikációsokkal. Itt lehet elérni az egyes 
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kampányokhoz kapcsolódó eseményeket. Elindult az E-index kampány a tárgyhét 

hétfőjén. A tudásanyag elérhető az ehok.elte.hu/eindex oldalon. Ezt később a kampány 

során kiegészítik egy GY.I.K füllel, hogy segítség a hallgatókat. A kampány februárig tart 

majd. Az utolsó részben a 14 napos fellebbezési időszakra fogják figyelmeztetni a 

hallgatókat. Az anyag ki lett küldve a kari kommunikációsoknak hirdetésre. A sítábor 

kampánya csúszott, de önhibán kívül. 

17.16 Megérkezett Farag Alexandra és Kiss Ádám. A jelenlévő mandátumok száma 9.  

A plakátok későn érkeztek meg, valamint a kari kapcsolattartók szerződését sem 

kötötték meg, így az előlegeket nem tudták még elkezdeni szedni. A héten megkötik a 

szerződést. Az előleg befizetésnek a határideje december 6. Az ÁJK HÖK által szervezett 

mikuláscsomag gyűjtést is hirdetik a karokon. Az éjszakai sport kommunikációját ők 

maguk intézik, az EHÖK videók készítésével segít be. A Questura december 16-tól költözik 

át. December 13-án zárva tart. Ennek a kommunikációjáról egyeztetett Fonyó Attilával. 

Bubla Áron érdeklődött a csomagok beérkezési arányáról az egyes karokon. Az IK nem 

tudott információt adni, a TÓK hirdeti és érkeztek is be csomagok, a BTK-ra érkeztek be 

csomagok, a BGGYK-ra is, a TTK nem tudta megmondani,  a TáTK csütörtökön kezdi el 

hirdetni, A PPK-n nincsen még csomag. Karvaly Márton beszámolt arról, hogy a hónap 

elején kiírásra került egy kollégiumi sport pályázat melyben önkénteseket kerestek a 

kollégiumi sportélet fellendítésére. Minden kollégiumból érkezett be pályázat. A héten 

elbírálták őket Bak Benjáminnal és Simon Gáborral. A nyertesekről tájékoztatják majd a 

DB elnököket. A plakátok és a szórólapok a héten kerültek ki a karokra. Köszöni a kari 

kommunikációsok és sportosok segítségét. A honlap és a regisztráció a tárgynapon indul 

be. Mindenkit szeretettel vár az eseményre. Grósz Renáta beszámolt arról, hogy az 

átvétel óta megnőtt az ELTE Online nézettsége és beindult a napi hírszerkesztés is.  

 

2. Költségvetés 2013-2014 

Zaránd Péter beszámolt arról, hogy az elmúlt hét végéig mindenkivel beszélt 

arról, hogy ki mennyit tud a fennmaradó összegeiből belefizetni a kölcsön 

visszafizetésébe. Mindenki rögzítette az utolsó utalási listáit, így már végleges összegekről 

tudnak beszélni. Kéri, hogy mindenki számoljon be arról, hogy mekkora összeget tud 

belefizetni a keretbe. Kiss Ádám elmondja, hogy ők nem tudják a teljes rájuk eső részt 
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ebben az évben visszafizetni, de amit befizetnek az a KHTEÖ és az ISZTK keret 

maradványból teszik. Galántai Tamás elmondta, hogy ők az ISZTK keretükről fizetik be 

az egyik részét, a maradékot pedig a szociális kereten lévő maradványból. Ők tudják 

vállalni a rájuk eső összeget. Sujtó Attila a BTK részéről a decemberi pályázási időszak 

miatt, csak az alacsonyabb arányosított összeget tudja visszafizetni. A BGGYK tudja 

vállalni a rá eső maximális összeget. A TTK is tudja vállalni a maximális összeget, amit a 

KHTEÖ maradványából fizetnének vissza. A TáTK az arányosított összeget tudja 

visszafizetni mindkét keretének a maradványáról. A PPK az arányosított összeget tudja 

visszafizetni az ISZTK és a KHTEÖ a maradványból. Az ÁJK még vár a rektori ellenőrzés 

eredményére és csak utána tud összeget mondani. Az EHÖK 20 millió forintot tud beleadni 

a kölcsönbe a KolHÖK költségeit is figyelembe véve. Az összegek átszámolása után, úgy, 

hogy az ÁJK részvételi összegét még nem tudni 4 millió forintnyi összeg hiányzik még a 

teljes összeg visszafizetéséhez. Zaránd Péter elmondta, hogy ez az összeg mindenképpen 

vissza lesz véve a HÖK-től, csak nem mindegy, hogy ezt ők ajánlják fel vagy pedig a 

fennmaradt maradványokból fogja elvonni az egyetem. Szerinte a visszafizetésnek 

gesztus értéke van, és hozzásegíti ahhoz a HÖK-öt, hogy szerepeljen az egyetem következő 

évi költségvetésének 8-as táblájában is. Béni Kornél felajánlotta, hogy kifizeti az IK 

hiányzó részét, amit a következő gazdasági év elején visszafizetnek nekik keretátadással. 

A tárgyhéten még kiderül az is, hogy az ÁJK mennyit tud beleadni. A BTK újraszámolja a 

kereteit, ha a pályázatok kifizetése már a következő évre esik, akkor az ő részvételi 

összegük is nőni fog. Zaránd Péter megköszönte az együttműködést és elmondta, hogy a 

tárgynapot követően találkozik Dr. Juhászné Huszty Katalinnal és beszámol neki, hogy 

visszafizetik 2014 januárjával a kölcsönt, és tárgyalni fognak ennek a módjáról.  

Határozat: 

Az ELTE EHÖK elnöksége határozatot hoz arról, hogy az egyetem által 2013 júniusában 

adott 45 millió forintos kölcsönt annak elköltésével arányosan az év végén visszafizeti.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Dukán András Ferenc beszámolt arról, hogy a tárgynapon tartott gazdasági 

ülésen elkezdték előkészíteni a 2014-es költségvetés tervezetet. Mindenkitől bekérte 

előre a részletes költségvetést, amit mindenki maradéktalanul teljesített is. Az ülésen 

átbeszélték a hiányzó részeket, amit a tárgynapot követő napig kell beküldeniük a 
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gazdaságisoknak.  Ez után elkészíti az egységes költségvetés, amit tovább küld a gazdasági 

osztálynak, és ezt már Zaránd Péter fogja tárgyalni a költségvetési tárgyalásokon. Kiss 

Ádám érdeklődött arról, hogy ezek után miként lesz a költségvetés felosztása. Dukán 

András Ferenc elmondta, hogy a megkapott összeget, utána úgy fogják szétosztani a 

karok közt, hogy megvitatják az egyes igényeket szakmai szempontból, és eldöntik hogy 

igényel e akkora összeget, mint amit becsültek rá vagy sem. ha nem a fennmaradó összeg 

arányosan szét lesz osztva. valamint kidolgozzák majd a forrásallokációs tervet is.  

 

3. Küldöttgyűlés 

Zaránd Péter elindított a levelezőlistán egy beszélgetés a Küldöttgyűlés 

időpontjáról. A kijelölt időpont nem felelt meg a PPK-nak. A küldöttgyűlésen szó lesz az 

alapszabály módosításról, mivel meg kell változtatni a helyszínt. A 2012-es és a 2013-as 

költségvetésről is. Dukán András Ferenc elmondta, hogy a 2012-es költségvetéssel 

kapcsolatban még nem tudja, hogy mi a pontos jogi eljárás. Lehet, hogy el kell újra fogadni, 

de nem biztos, mivel már a 2012-es beszámolót elfogadta a szenátus. Zaránd Péter 

elmondta, hogy a 2013-as költségvetésről nem kell beszámolót készíteni mivel nem volt 

költségvetése a HÖK-nek, csak időarányos költések. A 2013-as évről két beszámolót kell 

írni. És el kell fogadni a küldöttgyűlésen a 2014-es költségvetés tervezetet. Delegálni kell 

tagot az EHÖK EB-be a TÓK részéről. Sujtó Attila jelezte, hogy a BTK kari tanács termében 

meg lehet tartani a küldöttgyűlést.  Az elnökség megállapodott arról, hogy a küldöttgyűlés 

időpontja 2013.12.10-én lesz 18.30-kor a BTK-án. Kovács Márta kérte, hogy a 

vagyonnyilatkozatokat mindenki pótolja, akinek nincsen. Kiss Ádám kérte, hogy 

készítsenek a vagyonnyilatkozatokról egy adatbázist, hogy mindenki láthassa a lejárati 

határidőt. Kovács Márta kérte az elnököket, hogy erről ezt írásban is jelezzék felé.  

 

4. Egyebek 

Kiss Ádám elmondta, hogy írt a levelezőlistára a gólyakupával kapcsolatban. Az 

elnökség úgy döntött, hogy az esemény nem kerül megrendezésre. Zaránd Péter 

elmondta, hogy a tárgyhét pénteki napjára összehívta az alapszabály író bizottságot. A 

BGGYK által delegált tagnak nem felel meg az időpont, így ők küldenek helyettesítést. 
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Dukán András Ferenc elmondta, hogy a tárgyhéten megtartotta az első 

rendezvényszervező bizottsági ülést.  

 

Vége: 18.30 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 

Az ELTE EHÖK elnöksége határozatot hoz arról, hogy az 

egyetem által 2013 júniusában adott 45 millió forintos 

kölcsönt annak elköltésével arányosan az év végén visszafizeti.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok 
EHÖK Küldöttgyűlés: 2013.12.10. 18.30 BTK Kari tanács 

terem. 

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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