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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi 

2014. április 9. (17.00) 

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

Napirend: 

 

1. Költségvetési tervezet 

2. Bejelentések 

3. TTK HÖK alapszabály 

4. Vendégünk Dr. Rónay Zoltán főtitkár úr (19.00) 

5. Egyebek 

 

Kezdés: 17.09 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Galántai Tamást Birta Emese helyettesíti. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

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

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által a napirend.  

Jelenlévő mandátumok szám 10. 

 

1. Költségvetési tervezet 

Zaránd Péter elmondta, hogy időben történt az optimális költségvetés megalkotása, 

amire rá voltak kényszerítve. Ez tette lehetővé azt, hogy a HÖK költségvetése 

kiegészítésre kerüljön az Egyetem által, és felkerült az Egyetem költségvetésének 

nyolcas táblájába, melyet a Szenátus is elfogadott. Ez az összeg a későbbiekben nem 

kerül majd zárolásra, és innentől lehet elkezdeni annak költését. 

Az előzetes költségvetésekhez képest a BTK jelezte, hogy szükségük van 

növekményre. A belső átalakításokat nem érdemes most részletesen tárgyalni, ez 

későbbiekben majd Dukán András Ferenc és Kovács Márta feladata lesz. Arra kérte 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

1056 Budapest, Szerb utca 21-23. 
Tel.: +36 (20) 962 0650, Fax: 483-8000/8257 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu 

 
 

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

 

2 

 
 

Zaránd Péter az elnökséget, hogy mutassák be a költségvetésüket és az abban történt 

változtatásokat.  

Tallár Ákos elmondta, hogy náluk több ponton is történt nullázás. Nem tartanak 

saját vezetőképzőt és HÖOK-ra se terveznek menni, csökkentették az iroda és a Jurátus 

tervezett kiadásait is. Az itteni összegeket átcsoportosították a rendezvényekre és az 

arculatváltáshoz szükséges PR költségekre. Valamint céljuk, hogy tudjanak tartalékot 

képezni, amit átvisznek a 2015-ös évre. Ez az összeg szükséges az optimális 

működésükhöz. 

Farag Alexandra ismertette a BGGYK HÖK módosításait. A rendezvényes résznél 

történő csökkentést átcsoportosították az iroda fenntartására és a HÖOK részvételre.  

Sujtó Attila ismertette az BTK HÖK módosításait. A rendezvényes oszlopot 

kinullázták valamint az irodabútorokra beírt összeget is. Növekedés látható a nyomdai 

költségeknél. Ezt az indokolja, hogy szeretnének két vére előre mappákat és 

zsebnaptárat rendelni. Valamint a gólyatábor és a gólyabál szervezésére tíz százalékkal 

számoltak, amit megemeltek tizenötre és a HÖOK részvételnél is emelkedés látható. Ez 

okozza a plusz 980000 forintos pluszt a költségvetésben.  

Kiss Ádám az IK költségvetésénél elmondta, hogy a rendezvényes oszlopból 

átcsoportosítottak ötvenezer forintot az iroda részre, valamint a meg nem valósult 

rendezvények keretét más rendezvényekhez csoportosították át.  

Csordás Péter elmondta, hogy a KolHÖK a rendezvényes keretén belül átrakott 

400000 forintot, ennek az egyik fele a vezetőképző megszervezésére ment, míg a másik 

fel az iroda fenntartására.  

Sztilkovics Zorka elmondta, hogy ők nem szeretnének jelenleg változtatni a 

tervezett költségvetésen, azonban őszi vezetőképző összege még változhat.  

Nanosz Eleni Vaya a TáTK költségvetésénél elmondta, hogy a rendezvényes 

oszlopban való csökkenés a saját vezetőképzőre és az irodaszerre lett átcsoportosítva. 

Ők is szeretnének 100000 forintot félrerakni.  

Birta Emese a TÓK kari újságjának főszerkesztője elmondta, hogy a rendezvényes 

résznél lévő összeget átcsoportosították az iroda fenntartására és az EHÖK 

vezetőképzőre.  
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Csutka Boglárka ismertette a TTK HÖK változtatásait. A rendezvényes és a saját 

vezetőképzőből elvettek összesen 110000 forintot és átcsoportosították HÖOK 

vezetőképzőre. A rendezvényeken belül várható még módosítás a későbbiekben. 

Zaránd Péter pedig az EHÖK költségvetését ismertette, amiben nem hajtottak végre 

változtatást tízmillió forintos összeg van az EHÖK vezetőképzőre és a szakterületi 

vezetőképzőre, valamint a gólyairánytű kiadásának költségeit átvállalták a 

Karrierközponttól, ami idén sokkal kisebb lesz és inkább online tartalomban lesz majd 

elérhető, illetve létrehoztak egy rendezvényes alapot, ami a kari és összegyetemi 

rendezvények kisegítésére fog szolgálni.  

Nanosz Eleni Vaya arról érdeklődött, hogy mi volt abban az oszlopban a ami a 

karok és a rendezvények között szerepelt. Dukán András Ferenc elmondta, hogy ott 

még a novemberi igények szerepeltek, amik az egyeztetések során változtak, így törlésre 

került az az oszlop.  

Ezután Zaránd Péter tette fel kérdéseit a részönkormányzatok felé. Tallár Ákostól 

azt kérdezte, hogy nem szeretnének-e az év második felében sem vezetőképzőt tartani, 

valamint HÖOK-on részt venni. Tallár Ákos elmondta, hogy vezetőképzőt semmiképpen 

sem szeretnének tartani, a HÖOK részvételt, pedig ha szükséges, akkor tudják a tervezett 

maradékból költeni. Zaránd Péter arra kérte a karokat, hogy senkinek se legyen 

tervezett maradék feltűntetve a költségvetésben, mert erre nincsen lehetőség. 

Mindenkinek biztos van elképzelése az összeg elköltésére így ezt abba az oszlopba kéne 

feltűntetni, mivel az egyetem költségvetése nem tudja kezelni a tervezett maradékokat. 

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a maradvány majd az EHÖK sport és kulturális 

keretén fog megjelenni. Ennek tudatában a KolHÖK a rendezvényekre a TáTK pedig az 

irodára írná át ezt az összeget.  

Zaránd Péter ismertette a BTK HÖK igényét és kérte az elnökséget, hogy találjanak, 

megoldást a kompenzációra hátha van olyan keret amiből lejjebb tud adni valamelyik 

részönkormányzat. Sujtó Attila elmondta, hogy szükségük van erre a kiegészítésre az 

optimális működéshez. Elmondta azt is, hogy a Bölcsész Napok költségeit lenullázták és 

rákérdezett az elmaradó LEN tervezett költségeire. Ekkor Zaránd Péter elmondta, hogy 

a LEN megvalósulni látszik az Egyetem rendezvényes közbeszerzési partnerével a 

Budapeyt Party Service-vel. Erről egyeztetett az érintett karok elnökeivel és jövő héten 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

1056 Budapest, Szerb utca 21-23. 
Tel.: +36 (20) 962 0650, Fax: 483-8000/8257 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu 

 
 

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

 

4 

 
 

válik biztossá a kérdés. Ha nem lesz megrendezve, akkor is szeretnének kompenzálást 

adni a hallgatóknak a részönkormányzatok.  

Nanosz Eleni Vaya felajánlotta a tervezett 100000 forintos maradékát a BTK javára. 

Tallár Ákos 120000 forintos tervezett maradványukat ajánlotta fel. Kiss Ádám 40000 

forintot tudott felajánlani a rendezvényeikből, és felajánlotta, hogy évközben is tudnak 

még segíteni, ha van rá lehetőség. Farag Alexandra szintén felajánlotta az év közbeni 

segítséget, ha szükséges, valamint 50000 forintot az irodaszer beszerzésből. Sztilkovics 

Zorka a PPK HÖK őszi vezetőképzőjéből ajánlott fel 50000 forintot. Birta Emese 

Galántai Tamással egyeztetve 30000 forintot tudott felajánlani a TÓK rendezvényeiből. 

Csutka Boglárka 50000 forintot ajánlott fel a TTK kiadványaiból. Csordás Péter 

680000 forintot ajánlott fel a KolHÖK rendezvényes sorából. Zaránd Péter javasolja, 

hogy a fennmaradó 472000 forintot az EHÖK maradványából pótolják ki.  

Ezt a javaslatot 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással támogatta az elnökség.  

Sujtó Attila megköszönte a támogatásokat a BTK HÖK optimális költségvetéséhez.  

Ezután Zaránd Péter ismertette a részönkormányzatok végleges összegeit, majd 

szavazásra bocsájtotta az ELTEHÖK 2014-es költségvetés tervezetét.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

A következő küldöttgyűlés ahol előterjesztésre kerül a költségvetés felosztása április 

24-én, csütörtökön várható, aminek Sujtó Attila felajánlásával a BTK biztosít helyszínt.  

17.58 Birta Emese távozott. A jelenlévő Mandátumok száma 9. 

 

Ezután rövid szünetet tartott az elnökség. 

Folytatás: 18.12 

 

2. Bejelentések 

Zaránd Péter gratulált Kiss Ádámnak az újraválasztásához. Megköszönte a BTK 

vezetőképzőbe való meghívást. Az elmaradt jegyzőkönyvek kiküldésre kerültek. Már 

csak a tárgyhetet megelőző elnökségié hiányzik, ami a napokban kiküldésre kerül.  

Május 1-én lesz a Dunai Regatta, és ezen belül is a Dunai Egyetemek Regattája, és 

ennek házigazdája az ELTE lesz. A szerződés Főtitkár úrnál van aláíráson.  
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A számítógépek megérkeztek a tárgyhetet megelőző csütörtökön, sehol nem volt 

fennakadás. Tabajdi Péter minden részönkormányzat számra rendelkezésre áll tiszta 

szoftvertelepítésben való segédkezésben. 

Tóth Rita elmondta, hogy a Tehetség nap május 6-án lesz a gólyavárban. A cégekkel 

folyamatosan megy az egyeztetés és egyre bővül a megjelenő cégek sora. Elkészült a 

Facebook esemény is, arra kér mindenkit, hogy ezt hirdesse a hallgatóinak.  

Kiss Edina elmondta, hogy a közös indulás HÖOK-ra a tárgyhét péntekén reggel hat 

órakor lesz a Nyugati pályaudvarból. Javasolja, hogy mindenki vegye meg előre a jegyet 

az oda és a visszaútra is. A részletes program az ülés előtt nem sokkal lett kiküldve. 

Mindenki számára továbbítva lesz. A szobabeosztásról és a szállásról nincsenek 

információi, de figyelni fog rá, hogy a karok egy helyre kerüljenek. Idén is szeretne 

minden este közös értékelést tartani.  

Zaránd Péter elmondta, hogy az elmúlt ülésen megszavazott EHÖK JB módosítással 

kapcsolatban elkezdtek kidolgozni egy anyagot Ferdinandy Bencével, hogy kibővítek a 

bizottság munkáját. Ezzel kapcsolatban egyeztettek főtitkár úrral is. Amint elkészül, 

kiküldi az elnökség számára. 

A perrel kapcsolatban beküldték a leállításhoz szükséges jogi dokumentumokat, 

illetve Főtitkár úr javaslatot tett azzal kapcsolatban, hogy ne kelljen perköltséget fizetni. 

Az elnökségi hétvége április 16-18-án lesz Egerben, a szállás még nincsen 

véglegesítve.  

Elkészült a közösségi finanszírozás dokumentációja, amit véglegesítettek Főtitkár 

úrral. Ez lehetővé teszi a kiadványok finanszírozását. A személy, akivel nulla forintos 

megállapodást köt ez Egyetem az az EHÖK Pályázatokért felelős referense lesz majd. Ez 

megoldást kínálhat a gólyatábori összegek beszedésére is, ha van arra igény.  

 

3. TTK HÖK alapszabály 

Csutka Boglárka ismertette a TTK HÖK alapszabály módosítását. A tavaszi 

küldöttgyűlési választásokat szeretnék őszre áthelyezni. Ezt a módosítást leegyeztették 

Főtitkár úrral is, illetve egy tartózkodással fogadta el a TTK Küldöttgyűlése. Szavazás az 

alapszabály módosításról. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  
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4. Egyebek 

Nanosz Eleni Vaya javaslatárára előre lett hozva a napirendi pont. Senkinek nem 

volt egyebeke.  

 

5. Vendégünk Dr. Rónay Zoltán főtitkár úr (19.00) 

Zaránd Péter köszönti Dr. Rónay Zoltánt, aki azért érkezett, hogy elmélyítse a HÖK-

kel a kapcsolatát és a közös munkát gyakorlatiasabbá tegye.  

Dr. Rónay Zoltán köszöni az elnökségnek, hogy időt szakítottak rá, mivel ez a 

találkozó már a tavalyi év őszén is felmerült. Nagyon kevés elnök van akiket 

személyesen is ismer és ezen szeretne változtatni. Elmondta, hogy már tizenöt éve 

követi nyomon a HÖK működését, valamint azt is, hogy korábban maga is tisztségviselő 

volt az ÁJK-n és a HÖOK-ban is, így más szemszögből tud a HÖK-re tekinteni. Fő feladatai 

közé tartozik, hogy felügyelje a HÖK törvényes működését, ami folyamatosan változik és 

egyre szigorúbb szabályoknak kell megfelelni, és fontosnak tartja a tisztségviselők 

felkészültségét az egyes szakterületeken, főleg ha valaki vezetői tisztséget tölt be. 

Kiemelte a vezetőképzők fontosságát és sajnálta, hogy ezek az elmúlt időszakban nem 

tudtak megvalósulni. Szerinte a vezetőképzőn nem plenáris üléseket kell tartani, hanem 

interaktív a működést segítő szemináriumokra lenne szükség. Sok szabálytalanságot lát 

és mindenben igyekszik a HÖK segítségére lenni, hogy ezek ne forduljanak elő. 

Kiemelte azt is, hogy a HÖK úgy tud tekintély kivívni az egyetem vezetésétől, hogy 

megfelelő tárgyalópartnerként vesznek részt az egyes üléseken megbeszéléseken. Ez 

azért is fontos, mert sokan gondolják azt, hogy a HÖK egy szükséges rossz az egyetemen 

életében. Ezen kell változtatni és ezt udvariassággal felkészültséggel és megfelelő 

határozottsággal lehet elérni.  

Zaránd Péter arra kérdezett rá, hogy a szponzorációs marketing szerződéseket 

miként lehetne becsatornázni a Hallgatói Önkormányzatokhoz és, hogy ezek a 

szerződések milyen esetekben alkalmazhatóak? 

Dr. Rónay Zoltán ismertette az elnökség számára a különbségeket az egyes 

szerződés fajtákról és azt is elmondta, hogy mire kell odafigyelni a szerződések 

megkötésénél, hogy milyen viszony van pontosan a felek között, akik ezt aláírják. A 

szponzori támogatási szerződésnek van mintája, amire el lehet készíteni a szerződést, 
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míg a marketingszerződésekhez nincsen, így azt magunknak kell majd kialakítani. 

Ezeknek a szabályozása is változni fog a közeljövőben. A közösségi finanszírozás 

esetében fontos odafigyelni arra, hogy kivel kötik meg a szerződést, hogy az ne 

ronthassa az ELTE renoméját.  

Zaránd Péter a szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődött és arról, hogy milyen 

egyéb megoldások lehetnek az ESZ Kft. megszűnése után.  

Dr. Rónay Zoltán elmondta, hogy Rektor úr létrehozott egy eseti bizottságot az Ő 

vezetésével, ami ezzel a kérdéssel foglalkozik. A rendezvényes közbeszerzés lezárulása 

után a hallgatói rendezvényszervezés kérdése meg fog oldódni. Az egyik nagyobb kérdés 

a jegyzet előállítás és fénymásolás, ami korábban a Karrier Központ alá tartozott és ez 

vissza is fog kerülni hozzájuk. Az ELTE termékek pedig az Eötvös Pont által lesznek 

elérhetőek. Új hallgatói bolt fog nyílni Lágymányoson. Fontos még a sport kérdése is, és 

a Karrier Központon belül létrehozásra került egy sportiroda akikkel már tárgyaltak is a 

sport kérdéséről. Fontos az egyetemen belüli és egyetemen kívüli sportszolgáltatások 

összehangolása. Fel kell venni a kapcsolatot a PPK érintett tanszékeivel és a HÖK-kel is 

akik együttesen megteremtenék a sport szolgáltatások bázisát a Karrier központtal. A 

Sport Kft. önálló jogi személy amiről nem az egyetem rendelkezik, hanem stratégiai 

partnernek számítanak. Fontos még az alapítványok kérdése is amivel kapcsolatban 

kérte Zaránd Pétert, hogy gyűjtse össze ezeket. Fontos tisztázni a kapcsolatot az egyetem 

és az alapítványok között. Nincsen akadálya a név és székhely használatnak, csak kell 

erről egy megállapodás a felek között.  

Zaránd Péter arra is rákérdezett, hogy miként látja a Főtitkár úr a leghatékonyabb 

együttműködést közte és a részönkormányzatok között akár szabályzatmódosítások 

vagy állásfoglalások kérdésében.  

Dr. Rónay Zoltán kifejtette, hogy az egyetemen kialakult az a rendszer, hogy az 

egyetem vezetése az EHÖK-kel a kari vezetés pedig a kari HÖK-ökkel tartja a 

kapcsolatot, ami alapvetően jó. Az ő szakterületének, vagyis a jogi szabályozásnak 

nincsen megfelelő személye a karokon, így mindenképpen fontos a személyes 

kapcsolattartás, vagy az EHÖK-ön keresztüli kapcsolattartás is. Elmondta, hogy 

régebben, amikor új kari elnököt választottak akkor mindig történt személyes 

bemutatás is az előd részéről. Támogatja a személyes egyeztetéseket az alapszabályok 
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módosításával kapcsolatban, mert ezek jogi szabályai is sokat változtak az elmúlt 

időszakban. Kiemelte az elmúlt időszak vizsgálatait, és elmondta azt is, hogyha a HÖK-ök 

sokkal felkészültebbek és szabályosan működősek lettek volna akkor ezek a nehézségek 

nem jelentek volna meg az adatigénylések során. Kiemelte azt is, hogy várható egy 

felsőoktatási revízió is ami a HÖK-öket is érintheti, és nem feltétlenül pozitív irányba. 

Kiemelte azt, hogy az ELTE-n jó a kapcsolat a HÖK-kel, de ez nem mindenhol van így. 

Fontosnak tartja a HÖK-öt, hiszen nagy szerepet játszanak az egyetem életében. Ha az 

egyetemnek állást kell majd foglalnia, szerinte mindenképpen a HÖK mellé kell majd 

állniuk és segíteni a szabályszerű működést. 

Elmondta azt is, hogy elfogadásra került az ELTE adatvédelmi szabályzata is ami a 

HÖK-re is vonatkozik. Fontos a szenzitív adatokra való odafigyelés és csak a szükséges 

adatok bekérésére is figyelmet kell fordítani. A következő tanévtől minden hallgató 

tájékoztatva lesz az adatainak a kezeléséről. Elmondta azt is, hogy amennyiben a HÖK 

alapszabályában benne van akkor az ösztöndíjak is nyilvánosságra kerülhetnek, ha abba 

a hallgatók beleegyeznek.  

Hermán Dániel arról kérdezett, hogy mi lesz a gólyatáborok sorsa, ha a 

közbeszerzés elhúzódik. Elmondta azt is, hogy a tavalyi évben a HÖK igyekezett minél 

költséghatékonyabb megoldást találni a gólyatáborok szervezésére. Zaránd Péter 

kiegészítette a kérdést azzal, amit már korábban is elmondott az elnökségnek, hogy ha a 

közbeszerzés nem kötettik meg akkor az utazásos közbeszerzéssel is megoldhatóak 

lesznek a gólyatáborok.  

Dr. Rónay Zoltán kérte, hogy egy még folyamatban lévő közbeszerzésről ne 

beszéljenek többet. Elmondta azt is, hogy mivel egyetemi rendezvényről van szó így más 

megoldás nem lehetséges csak a közbeszerzéses partnerrel való szervezés. Azt 

tanácsolta, hogy a helyszínek lefoglalása történjen meg informálisan, mert mire a 

tényleges szerződéskötés ideje eljön meglesz az egyetemnek a közbeszerzési partnere és 

akkor akadály nélkül meg lehet majd szervezni a gólyatáborokat.  

Zaránd Péter megköszönte a részvételt és javasolja, hogy félévente tartsanak ilyen 

jellegű egyeztetést Főtitkár úrral. 
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Dr. Rónay Zoltán megköszönte a meghívást és kérte az elnökséget, hogy a 

készülőben lévő alapszabályt időben küldjék el neki, hogy az esetleges problémákat át 

tudják majd hidalni, és ha bárkinek kérdése van keresse bátran. 

 

Vége: 19.09 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok 

Az ELTEHÖK 2014-es költségvetés tervezete Egyhangúlag 

elfogadva az elnökség által. 

A TTK HÖK alapszabály-módosítása. Egyhangúlag elfogadva 

az elnökség által. 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok 
Dunai Regatta május 1. 

Tehetség nap május 6. 

 

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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