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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi 

2014. január 29. (17.00) 

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

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Bejelentések 

2. Vizsgálat 

3. ELTEfeszt 

4. 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 senki nem él módosító javaslattal. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Jelenlévő mandátumok szám 7. Farag Alexandra, Galántai Tamás és Bubla Áron 

kimentésüket kérték. 

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter beszámolt az OMHV aktuális állásáról. Az elnökök jelezték, hogy 

nem látják értelmét annak, hogy a vizsgaidőszak vége előtt van vége a kitöltési 

határidőnek, mert sok hallgató van, aki még nem kapta meg az összes érdemjegyét. Az 

esetleges hosszabbítás lehetőségéről kérdezték EHÖK elnök urat, aki jelezni fogja ezt az 

igényt az Oktatási Igazgatóság felé. Zaránd Péter azt is elmondta, hogy egyeztetett a 

minőségbiztosítási osztály vezetőjével, aki elmondta, hogy ezek az eredmények 

csalhatnak is mivel az elkezdett, de még le nem adott kérdőíveket is beleszámolja az 

összesített százalékba a rendszer. Több elnök és kabinettag jelezte, hogy többeknél 

felmerült az a probléma, hogy bár el tudják kezdeni a kérdőív kitöltését, de egy hiba 
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miatt nem tudják azt leadni. Kiss Ádám azt javasolta, hogy kérjenek részletes adatokat 

az OMHV-ról és miután ez elkészült nézzék meg, hogy mennyi része az, ami el lett 

kezdve, de nem lett leadva Zaránd Péter ennek is utána fog kérdezni, hogy milyen 

adatokat lehet lekérdezni, de elmondta, hogy előfordulhat az is, hogy nem érik el az 

ötven százalékos kitöltöttséget a végső összesítésben.  

Továbbá kérte az elnökséget, hogy minden lehetséges helyen reklámozzák a 

fogyatékkal élőket segítő gyakornoki programot, aminek létrejöttében nagy szerepe volt 

Markos Ádám esélyegyenlőségi referensnek.  

A rendezvényes közbeszerzés a múlt héthez képest csak a tárgyhét hétfőjén 

került a közbeszerzési főbiztos elé, már csak a végső döntésre várnak a kiírással 

kapcsolatban, utána húsz plusz tíz nap múlva megkötésre kerülhet a szerződés a nyertes 

pályázóval. Nanosz Eleni kérdésre Zaránd Péter elmondta, hogy március közepétől 

várható a vezetőképzők és egyéb programok szervezése. A LEN szervezését is lassan el 

kell kezdeni, hogy a nyertes cégnek már egy kész tervet tudjanak adni amit le kell majd 

bonyolítaniuk. Béni Kornél javasolta, hogy ezzel kapcsolatban akár a tárgyhetet követő 

héten lehetne egyeztető ülés.  

Tóth Róza beszámolt arról, hogy elkezdődött a tavaszi szociális támogatások 

leadásának előkészítése. Bekérte a karokról a módosítási igényeket, amik az eszoctám 

felületet érintik. Az alaptámogatás kiírásával kapcsolatban a tárgyhetet követően fog 

ülést tartani és utána az is kiírásra kerülhet.  

Zaránd Péter beszámolt arról, hogy felkereste őt Körösparti Péter egy olyan 

kéréssel, hogy a soron következő február 22-ei HÖOK Közgyűlésnek tudna e az ELTE 

helye biztosítani, mivel a megrendezésre nem érkezett be pályázat. A rendezvény egy 

ebédből és magából a közgyűlésből állna. Nem kívánt a kérdésben az elnökség nélkül 

dönteni, de már Rektor urat felkereste, hogy megfelelő-e számára az időpont az esemény 

megnyitására. Két terem merült fel az esemény befogadására az Aula Magna valamint a 

BTK Kari Tanács terme. Szavazásra került az, hogy biztosítson az ELTE egy termet a 

közgyűlés számára.  

Szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodással támogatva lett az elnökség által. 
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Zaránd Péter elmondta, hogy a TÓK-nak van még egy elmaradt kifizetése a kar 

dékáni titkársága felé. Az összeg 72.150 forint amit keretátadással fizetnének ki ha azt 

támogatja az elnökség.  

Szavazás eredménye: Egyhangúlag támogatva az elnökség által.  

Kiss Ádám javaslatára utána kérdeznek EHÖK szinten annak, hogy a posta 

esetlegesen tud e ingyenes postaköltséget biztosítani az ELTE számára kiadványok 

postázása esetében, ha cserébe a saját szóróanyagukat is elhelyezetik a borítékokban.  

  

2. Vizsgálat 

Zaránd Péter beszámolt arról, hogy a tárgyhéten mind a KEHI vizsgálat mind a 

belső ellenőrzés vizsgálata lezárult. Mindenkinek megköszönte a hatékony 

együttműködést az adatok beszolgáltatása során. A tárgyhéten egy belső vizsgálat indult, 

aminek három fő része van. Az egyik az utalások eljárásrendjét és ésszerűségét vizsgálja 

a másik része pedig a részletes utalási listákra kíváncsi. A vizsgálat eredménye 

valószínűleg újabb javaslattétel lesz a működésre, amit majd a szabályzatokba is bele 

kell foglalni ezért jó lenne ha az új alapszabály elkészülte előtt lenne eredménye a 

vizsgálatnak.  

  

3. ELTEfeszt 

Kiss Edina a elmondta, hogy a rendezvényre 7.30-ra kell megérkeznie 

mindenkinek aki be lesz osztva, kapunyitás nyolc órától lesz. A rendezvényes segítő 

hallgatóknak fekete aljban és világos elegáns felsőben kell megjelenniük. Akik a kari 

standokban lesznek, nekik kell csak bordó ELTE-s póló. A rendezvény zárása 18.30-kor 

lesz, ami után még állófogadás lesz az egyetem vezetésének szervezésében, és az utána 

lévő elpakolás is a segítők feladata lesz. A táblázat a beosztással kiküldésre kerül, amint 

elkészül. A kari kapcsolattartókkal folyamatosan tartja a kapcsolatot és tájékoztatja őket 

mindenről.  

Zaránd Péter kitért a pénteken megjelenő ELTE image filmre, aminek a forgatása 

már lezajlott és már csak az utómunkálatok vannak hátra. Arra kért mindenkit, hogy az 

összes lehetséges felületen kerüljön hirdetésre valamint, hogy minél többen osszák meg 

a videót. A videó az ELTEfeszten is levetítésre kerül. Azt is kérte, hogy minél több 

középiskolás csoportot próbáljanak elérni a karok a videó terjesztésére.  
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4. Egyebek 

Nem volt felszólalás a napirendnél.  

Vége: 18.47 

 

Teendők, határidőkkel - 

Határozatok  - 

Delegálások (Személyi kérdések) - 

Dátumok 
ELTEfeszt: február 1. 

HÖOK közgyűlés: február 22.  

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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