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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi 

2014. február 12. (17.00) 

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

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Bejelentések 

2. Személyi kérdések 

3. Alapszabály-módosítások 

4. Rektori sportpályázat bírálása  

5. Költségvetés 2014 

6. Egyebek 

 

Kezdés: 17.10 

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 a módosított napirend.  

Jelenlévő mandátumok szám 10. Csonka Balázst Csordás Péter helyettesítette, Eperjesi 

Zsoltot Gerencsér Csaba. 

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter kért állásfoglalást főtitkár úrtól a KHTEŐ-vel kapcsolatban. Tóth 

Rózával átnézték az erre vonatozó törvényt és nem találtak benne kitételt, hogy ezt a 

keretet pályáztatni kell. Főtitkár úr a figyelmébe ajánlotta az ÁJK-s vizsgálat eredményét, 
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amiben szerepel, hogy július 30-ig kidolgoznak egy pályázati rendszert erre a keretre. 

Zaránd Péterhez nem jutott el a vizsgálat eredménye. Kérte főtitkár úr, hogy amíg el 

nem készül a rendszer attól még a kiosztás már ilyen módszerrel történjen, és az EHÖK a 

márciusi utalásait már így fogja kezelni. Zaránd Péter javasolta, hogy minden 

önkormányzat tegyen így ha van rá mód. A későbbiekben HKR módosítás szükséges 

ennek bevezetésére.  

Főtitkár úr a NAIH BTK-s szociális támogatásokkal kapcsolatos megkeresése 

ügyében vizsgálódik, hogy pontosan milyen iratokat lehet bekérni a pályázathoz. 

Zaránd Péter ismertette főtitkár úr levelét az elnökséggel. A lényeg az volt belőle, hogy 

ha van rá más mód, hogy a hallgatót azonosítsuk, akkor nem lehet bekérni a 

személyigazolványt és a lakcímkártyának is csak azt az oldalát lehet maximum kérni, 

amin az állandó lakcíme szerepel. Tóth Róza elmondta, hogy ennek fényében az 

EHSZÖB tagjai közül többen úgy határoztak, hogy egyik igazolványt se kérik be a 

hallgatóktól. Több adatvédelmi aggály merült fel ezzel kapcsolatban és több megoldási 

javaslat is érkezett. Sujtó Attila azt javasolta, hogy erre egységesen együttműködve 

dolgozzanak ki egy szabályozást, ha az szükséges.  

Ezután Zaránd Péter Csordás Pétertől kérdezte, hogy Seifert Tibor kollégiumi 

főigazgató úr miért döntött úgy, hogy a kollégiumok nem állítanak ki igazolást a 

bentlakásról a hallgatóknak a szociális támogatásukhoz. Csordás Péter elmondta, hogy 

az egyetemi kollégium elküld egy dokumentumot minden kari referensnek a kar 

kollégista hallgatóiról és ők az alapján figyelembe tudják venni a szociális támogatás 

pályázatoknál a bentlakás. Az elnökség egyetértett abban, hogy ez a módszer nem 

megfelelő, mivel ezt nem a pályázat kiírása előtt lett letisztázva, így ha nem lesz 

mellékelve igazolás azt nem fogják tudni majd elfogadni a bírálók így a hallgatók ponttól 

eshetnek el, pályázati kiírást pedig utólagosan nem lehet módosítani. Egységesen kérték 

Csordás Pétert, hogy tájékoztassa erről a döntésről Seifert Tibort.  

Kiss Edina elmondta a február 22-én megtartásra kerülő HÖOK KGY részleteit és 

kérte az elnököket, hogy jelezzék előre azt, hogy mennyi tisztségviselőjük kíván részt 

venni az eseményen.  

 

2. Személyi kérdések 
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Zaránd Péter elmondta az elnökségnek, hogy mint azt a programjában is írta, 

eddig azért nem volt betöltve a rendezvényekért felelős referensi poszt, mert nem látta 

indokoltnak érvényes szolgáltatások szervezéséhez kapcsolódó közbeszerzés nélkül egy 

külön személy kijelölését a nem létező rendezvények koordinálásra. Az eddig adódó 

feladatokat teljes mértékben el tudta látni Dukán András Ferenc, hiszen azoknak csak 

gazdasági kérdései voltak. Azonban mivel elkészült a közbeszerzés és kiírásra is került, 

így elérkezetnek látta az időt a poszt betöltésére. Erre a posztra előzetes egyeztetések 

alapján Béni Kornélt, a tárgynapot megelőzően lemondott, volt TTK HÖK elnököt kérte 

fel aki vállalta a megbízást. Szavazat szedő és számláló bizottságba Zaránd Péter a 

következő személyeket javasolta: Hermán Dániel, Kovács Márta, Karvaly Márton. 

Egyhangúlag támogatva az elnökség által.  

Szavazás eredménye:  

Béni Kornélt 8 igen, 0 nem, 2 érvénytelen szavazattal az EHÖK elnöksége megszavazta 

rendezvényekért felelős referensnek.  

 

3. Alapszabály-módosítások 

 Először Sujtó Attila ismertette röviden a BTK HÖK tervezett alapszabály 

módosításait, amik az osztatlan tanár szakos hallgatók képviseletével kapcsolatosak, 

hogy az ő választásaikat is ki lehessen írni a tavaszi BA-s választásokkal együtt. Főtitkár 

úrral is egyeztetett ezzel kapcsolatban. Zaránd Péter javasolja az elfogadását. Szavazás: 

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

 Verderber Éva előzetesen kiküldte az anyagot, mindenki elolvashatta, a PPK 

küldöttgyűlése és főtitkár úr is támogatta. Zaránd Péter javasolja az elfogadását. 

Egyhangúlag támogatva az elnökség által. A TÓK HÖK alapszabálya mégsem kerül 

módosításra.  

 

4. Rektori sportpályázat bírálása  

Zaránd Péter elmondta, hogy a rendelkezésre álló keretből 11 millió forint az, 

amit a sportpályázatok közt osztottak szét a tárgynapot megelőző napon tartott 

sportbizottsági ülése. Dukán András Ferenc az elnökség kérésre nem ismertette 

részletesen a listát. Elmondta, hogy azok a pályázatok, amik elutasításra kerültek annak 
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az volt az oka, hogy formai hibásak voltak. A táblázatban három pályázat van, ami 0 

forintos végösszeggel szerepelt. Az egyik az ELTE Futsall csapat, akik véletlenül két 

pályázatot adtak le, de csak egyet szerettek volna így a megítélt összeg összevonásra 

került. Az EHÖK szeretett volna egy sport fesztivált szervezni, de a keret összege miatt 

elálltak a tervtől, de az esemény lehet, hogy megrendezésre kerül a LEN keretein belül 

más pályázaton elnyerhető összegből. Az Eötvös5 futás pályázata érvénytelen lett formai 

hiba miatt, így erre az EHÖK fog adni támogatást a dologi keretéből. Az aikidó csoport 

nem kapta meg a pályázaton igényelt pénzt, amit egy promóvideó forgatására kértek, 

viszont az ELTEvízió keretein belül ez majd megvalósításra kerül.  

Sujtó Attila jelezte, hogy a szláv focinak szeretne egy felülvizsgálást kérni. Dukán 

András Ferenc elmondta, hogy egyeztetett a BTK HÖK sportosával és az alapján került 

kiosztásra az összeg. Zaránd Péter feltette szavazásra a pályázat eredményét valamint az 

elutasított pályázatokat is.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

5. Költségvetés 2014 

Dukán András Ferenc beszámolt arról, hogy több levelet is küldött a kari 

gazdaságisoknak a költségvetéssel kapcsolatban, valamint azt, hogy a tárgyhét hétfőjén 

volt fent főigazgató asszonynál, aki további javaslatokat tett a felosztásra. Ezek alapján 

javított még a költségvetésen és körzetenként mindenkinek kiküldte az felosztott 

összegeket tartalmazó táblázatot. Jelenleg mindenkinek kevesebb pénze van elkönyvelve, 

mint amennyit előzetesen beírt, de ez majd kompenzálva lesz a maradványból. Az állami 

támogatás összegét az alapvető működésre valamint a két közalkalmazott fizetésére 

osztotta fel a hetvenmilliós egyetemi részt pedig az összes többi igényre. Ez utóbbi 

összeg nem lesz időarányosan kikölthető, hanem havonta a rezsik beérkezésével lehet 

majd költeni belőle. Főigazgató asszony biztosította arról, hogy ez nem fogja akadályozni 

a HÖK-öket a működésben, folyamatosan tudnak majd költeni és az egyetem az 

igényeknek megfelelően fogja átcsoportosítani a pénzeket. Leadta az éves tervezett 

költéseket. Ha a szenátus elfogadja a költségvetést utána az EHÖK KGY is elfogadhatja a 

saját költségvetését.  
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6. Egyebek 

Verderber Éva mindenkit szeretettel lát a tárgynapot követő napon 

megrendezésre kerülő álarcos bálra.  

Vége: 18.40 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 
Rektori sportpályázat elbírálása egyhangúlag elfogadva az 

elnökség által. 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

Béni Kornélt 8 igen, 0 nem, 2 érvénytelen szavazattal az 

EHÖK elnöksége megszavazta rendezvényekért felelős 

referensnek.  

Dátumok HÖOK közgyűlés: február 22.  

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Tamási Luca 

Elnök Tag 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság 

 ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 

_________________________________________ 

Meiszterics Bálint 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 

mailto:ehok.elte.hu

