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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi 

2014. január 15. (17.00) 

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

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Bejelentések 

2. Költségvetés 2014 - kötelezettségvállalások 

3. Rektori Sport és Kulturális pályázat kiírása 

4. Egyebek 

 

Kezdés: 17.11 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

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

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Jelenlévő mandátumok szám 7. Verderber Éva és Bubla Áron kimentésüket kérték. Farag 

Alexandrát Kardos Dorottya helyettesíti. 

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter bejelentette, hogy az EHÖK ügyviteli alkalmazottja Schopp Fruzsina 

munkahelyváltás miatt a tárgyhetet követő héten már nem fog az EHÖK-ben dolgozni, őt 

a Karrierközpont munkatársa Jászai Ágnes váltja, a betanítása folyamatban van.  

Bak Márton az ELTE BTK Film SzHÉK elnöke idén is szeretné megrendezni az 

ELTE Film napot, és az ELTE név használatához kéri az EHÖK elnökségének az 

engedélyét. A rendezvény több éves múltra tekint vissza.  

A névhasználat jogát egyhangúlag támogatja az EHÖK elnöksége. 
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A Questura díjemelési tervezeteit mindenki megkapta nyomtatott formában az 

ülésen. Oktatási igazgató úr küldte ki tájékoztatásul. Eddig a Questura költségen alul 

dolgozott, de ezek a díjak igazodnak a törvényben foglalt keretekhez.  

Kiss Edina beszámolt arról, hogy az intézkedési tervvel kapcsolatos anyagokat 

nem kapta meg minden kartól, kérte, hogy akiknek elmaradása van, pótolják, mert addig 

nem tud dolgozni vele. Összesítette egy táblázatban az eddigi adatokat. Amíg nincsen, 

meg minden kar eredménye addig nem tudja összegezni azt, hogy mit lehet EHÖK 

szinten egységesíteni. Beszámolt az EDUCATIO-val kapcsolatos aktuális dolgokról. Akik 

részt vesznek a stand üzemeltetésében azok csütörtökön reggel nyolcra érkezzenek meg 

egy tájékoztatóra, utána minden nap 9-re kell érkezni és délután ötig tart a program. A 

tárgyhét péntekén délután hatkor lesz egy állófogadás ahova karonként egy ember 

mehet el. Mindenki az F1-es kapun keresztül tud bemenni reggel, utána lehet érkezni a 

főbejárat felől is. Karonként öt belépőkártya jár. A kiküldött anyagokat kéri, hogy 

mindenki nézze át, de lesz a helyszínen nyomtatott verzióban is belőle.  

17.30 Megérkezett Kiss Ádám. A jelenlévő mandátumok száma 8.  

Az összegyetemi nyíltnap február 1-én lesz. Kéri mindenkinek a segítségét a rendezvény 

lebonyolításában. 150-180 főre lesz szükség hallgatói részről. Szeretné, ha a nagy részét 

HÖK-ös képviselőkkel fel lehetne tölteni. Kérte, hogy mindenki hirdesse az eseményt az 

összes felületen. Az elnökök nem értettek egyet az igényelt létszám nagyságával, de 

mindent megtesznek a rendezvény sikerességéért. Minden karról szükség lesz majd egy 

kapcsolattartóra, akinek bemutatásra kerül az épület, majd ő továbbítja az információkat 

a karokról érkezett emberek felé.  

Zaránd Péter beszámolt az OMHV kampány állásáról. Az ELTE Vízió extra résszel 

jön ki a kampányhoz kapcsolódóan, ahol tanárokkal készült interjúkat mutatnak be, 

ennek felvétele a tárgynapon fejeződött be. A tárgyhetet követő héten a Nescafé is 

csatlakozik két napra a promócióhoz saját termékeivel.  

A lezárult KEHI vizsgálat után újabb hulláma indul, meg ami most a karokat fogja 

érinteni. Első közt a PPK-t. Kérték az elnökök, hogy az esetleges tapasztalatokat osszák 

meg egymás közt.  

Az ELTE ESZ Kft. végelszámolását módosították felszámolásra, ami akkor vált 

biztossá, mikor a végelszámolásról megérkeztek az adatok és kiderült, hogy 
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menthetetlen a Kft. mivel annyi adóságot halmozott fel. Új Kft. alapítása nem opcionális. 

Az ELTE Shop termékeit átveszi ideiglenesen az Eötvös Kiadó, az előkészítővel 

kapcsolatos feladatok a Karrierközponthoz kerülnek a rendezvények helyzete pedig az 

új közbeszerzés lezárulása után megoldott lesz. Főtitkár úr kérte, hogy a tárgyhetet 

követő szerdáig gyűjtsék össze a karok az összes hallgatói szolgáltatást, amire igény van 

és jutassák el hozzá. Zaránd Péter jelenleg úgy látja, hogy a 21. században az 

egyetemnek képesnek kell lennie arra, hogy megfelelő szolgáltatásokat nyújtson a 

hallgatóknak.  

Béni Kornél jelezte, hogy voltak HKR módosítások a TTK részéről és kérte az 

elnökséget, hogy ezeket a későbbiekben támogassák.   

 

2. Költségvetés 2014  - kötelezettségvállalások 

Zaránd Péter elmondta, hogy nincsen elfogadott 20013-as költségvetés így arra 

kéri a karokat, hogy készítsenek egy költségvetési beszámolót a tavalyi évről és 

szavazzon róla a küldöttgyűlésük, amit küldjenek be az EHÖK-nek, ahol összesítik azt és 

a saját beszámolójukkal együtt az EHÖK küldöttgyűlésével szavaztatnak róla, majd ezt 

elküldik a GMF-nek két részletben, az átadás-átvételi miatt. Dukán András Ferenc 

elmondta, hogy a kari beszámolók nélkül is el tudja készíteni a beszámolót, de sokkal 

tisztább, ha a karok is megteszik ezt. Miután az egyetem szavazott a saját 

költségvetéséről ő is szeretné, ha minél előbb szavaznának az EHÖK költségvetésének 

felosztásáról. Zaránd Péter elmondta, hogy a tárgynapot követően lesz a költségvetési 

tárgyalás második ülése. Előfordulhat, hogy a 70 milliós kompenzációt támadás fogja 

érni a költségvetési ülésen, kéri az elnököket, hogy beszéljenek dékánjaikkal a HÖK 

kompenzációjának támogatásáról. A hallgatói juttatások növekedése várható, így az alap 

összeg is növekedni fog, amit majd a HÖK megkap, így előfordulhat, hogy 40 millió forint 

lesz a törvény szerinti kerete a HÖK-nek. Dukán András Ferenc elmondta, hogy 14 

millió forintnyi maradvány van a 2013-as évtől, amit ha megkapnak, akkor azt szeretné 

együtt kezelni a 2014-as költségvetéssel és arányosan felosztani a karok közt. Ismerteti 

az elnökségnek a kiküldött táblázatot, ami a karokról bekért optimális költési igényekből 

lett összeállítva. Javasolja, hogy a már beérkezett irodaszer, az újságok, kiadványok 

valamint az informatikai eszköz igényeket beszerzéséről szóló közbeszerzések 
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elindításáról hozzon egy határozatot az EHÖK elnöksége. Az informatikai eszközökkel 

kapcsolatban több kar is túllépte azt a keretet, amit az előzetes igényeknél feltüntettek. 

Az érintett karok elmondták, hogy hajlandók bármilyen más költségről lemondani az 

informatikai eszközök javára, ha úgy alakul a költségvetés. Zaránd Péter azt javasolja, 

hogy az informatikai eszközök kiírása a nagyobb halmazra történjen meg. Schopp 

Fruzsina jelezte, hogy az utódjával mindenki legyen türelmes, míg beletanul ezeknek a 

folyamatoknak a menetébe, illetve azt is kérte, hogy az elnökség vegye bele a 

határozatba az EHÖK-nek szükséges tonnerek rendelését is.  

Határozati javaslat: Az ELTE EHÖK elnöksége támogatja az idáig beérkezett nyomdai 

beszerzés igényeket, irodaszer igényeket, informatikai eszközökkel kapcsolatos beszerzési 

igényeket és az EHÖK-nek szükséges tonnerekhez kapcsolatos beszerzések megindítását. 

8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 

Dukán András Ferenc ismertette a maradvány felosztásának tervezetét, amit 

július 30.-ig kell elkölteni. 3 millió 260 ezer forint a közalkalmazotti bérekre. HÖOK-hoz 

kapcsolatos kiadások 1 millió forint. 1 millió 200 ezer forint az informatikai eszközök 

költésére mehetne, aminek többleti részét már a 2014-es költségvetésből fedeznék. A 

maradék 5 millió forint pedig vagy irodaszerekre, vagy ha lesz utazási lehetőség, akkor 

arra kerülne elköltésre. Csonka Balázs megemlítette, hogy hoztak egy olyan döntést, 

hogy azok az önkormányzatok, akik nem költöttek túl az előző évben azok 

kompenzációban részesülnek. Zaránd Péter javasolta, hogy erről akkor döntsenek, ha 

látják már, hogy milyen költségekkel gazdálkodhatnak a 2014-es évben.  

 

3. Rektori Sport és Kulturális pályázat kiírása 

Zaránd Péter elmondta, hogy elküldte a végleges mindenki által véleményezett 

anyagot Főtitkár úrnak, aki szintén átnézte és módosította ahol szükséges volt, 

közalkalmazottakat kihúzta a pályázók listájából, és továbbította Matisz Gabriellának. A 

pályázat kiírásának határideje január 20. és február 3. közé fog esni, január 3. és 12.-e 

között elbírálja a sportbizottság, majd 12.-én az elnökség is szavaz az elbírált 

pályázatokról. A felhasználás ideje február 15. és augusztus 31. közé esik.  

Egyhangúlag támogatva az elnökség által.  
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4. Egyebek 

Zaránd Péter beszámolt arról, hogy elkészült egy munkaanyag az egy időpontra 

hozott választásokkal kapcsolatos módosításokról, amit ki fog küldeni az elnökség 

számára. Ezeket később az alapszabályban egyidejűleg kell rögzíteni. Kiss Ádám 

javaslatára megkérdezték az oktatási igazgatóságot a Neptunban történő szavazásról, 

akik megerősítették ennek működőképességét, és küldenek majd anyagot ezzel 

kapcsolatban.  

Csonka Balázs érdeklődött, hogy a közbeszerzés milyen keretekre vonatkozik 

majd, mert Seifert Tibor azt az ígéretet tette, hogy ez által fel lehet újítani a kollégiumok 

konditermeit.  Zaránd Péter elmondta, hogy főigazgató asszony tágan szeretné ezt 

értelmezni, hogy minél több minden beleférjen ebbe, de a konditermek felújítása 

valószínüleg szponzorációs forrásból fog megtörténni.  

Vége: 19.33 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 

 Az ELTE EHÖK elnöksége támogatja az idáig beérkezett 

nyomdai beszerzés igényeket, irodaszer igényeket, 

informatikai eszközökkel kapcsolatos beszerzési igényeket és 

az EHÖK-nek szükséges tonnerekhez kapcsolatos beszerzések 

megindítását. 

8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok 2014.02.01 ELTEfeszt 
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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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