ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Jegyzőkönyv
EHÖK Elnökségi
2014. április 23. (17.00)
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
Zaránd Péter megállápítjá, hogy áz üles 8 fovel hátározátkepes. Zaránd Péter
elmondjá, hogy Fárág Alexándrá es Tállár Akos kimentesüket kertek.
Zaránd Péter 17:05-kor megnyitjá áz ülest.
Zaránd Péter jegyzokonyvezetonek Hermán Dánielt jávásoljá.
Az elnökség egyhangúlag támogatta, hogy Hermán Dániel készítse el az ülés
jegyzőkönyvét.
Az kovetkezo nápirendi modosítási jáváslátok erkeztek: 4. Szenátüsi ányágok 5.
EHÖK Jogorvosláti Bizottság
Az elnökség egyhangúlag támogatta a napirendi módosítási javaslatokat. Az elnökség
egyhangúlag fogadta el az így kialakult napirendet.
1. Bejelentések
Zaránd Péter bejelenti, hogy á HÖÖK Mentorprográmrá májüs 12-eig lehet
jelentkezni.
Zaránd Péter: Májüs 1-en Dünái regáttá lesz, ámelyen reszt vesz áz ELTE is (egyik
foszervezo). 30 hállgáto münkájárá ván szükseg (ámelyeket áz ánimátori kor es sportos
BEAC-os hállgátok fogják ádni) Nanosz Eleni Vaya: Kári HÖK-os sportosok meg lettek
kerdezve? Zaránd Péter: Karvaly Márton szervezi, szerinte már megvánnák áz emberek.
A rendezvenyt hirdessek á HÖK-ok.
Zaránd Péter: Aprilis 25-27. Eotvos Konferenciá, hirdessük.
Zaránd Péter: Koszoni áz elküldott KHTEÖ osszesítoket, pentekig várjá á tobbit.
TÓK: Nálük nem volt ilyen osszesíto, nem vezettek á jogcímeket, ezert nem fog tüdni
reszleteset küldeni. Kiss Ádám: Elküldtem á táblázátot, de nem erti, hogy á 2011-es
2012-es evekre miert ván szükseg, mert nálük áz nem irányádok, mert pl. ákkor nem volt
kommünikácios bizottság, ellenben most már ván. Zaránd Péter: Jo, hogy á 2014-es meg
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ván, á 2013-ás ádátok szerinte irrelevánsák, á 2011-es 2012-es ev viszont meg
reprezentátív lehet. Kiss Ádám: Nem biztos, hogy pontosán lesznek meg á számok. A
2014-es álápján tüd árányszámokát ádni. Zaránd Péter: Ahogy láttám nálátok is olyán
jogcímek volták, ámik belefertek á megádott 6 kátegoriábá. Kovács Fanni: Jo áz, ámit á
Küldottgyüles szávázott meg? Zaránd Péter: A lenyeg, hogy legyen 6 kátegoriábá
rendezve.
Zaránd Péter: Müveszeti együttes svájci csereprográmbán vesz reszt. Májüs 3-án
mennek Svájcbá, de nincs mibol ezt fedezniük, áz egyetem ügyán ádott már nekik penzt,
viszont á másik reszet tolünk várják.
Zaránd Péter: Szákterületi vezetokepzokrol ki lettek küldve á beszámolok. Az lenne
á keres, hogy mivel á KEHI vizsgáltá ezeket áz ányágokát, ezert ázt keri, hogy á kári
vezetokepzok eseten is tortenjen ez meg, hogy keszülnek beszámolok.
Zaránd Péter: KolHÖK megszervezi á focimájálist. Csonka Balázs: Hágyományos
rendezveny; lesz fozes, foci, vándorserleg. Sok szeretettel várnák mindenkit, ütáná lesz
Büdáorsi nápok rendezveny!
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2. Elnökségi hétvége értékelés
Zaránd Péter: Eleg tártálmás nápokon vágyünk tül. Erdemes volt megszervezni
szerinte. Eleg jol beepítheto benyomások születtek á keszülo álápszábályhoz. Velemenye
szerint osszel is erdemes lesz hásonlot szervezni.
3. EHÖK Küldöttgyűlés
Zaránd Péter: Kábinet beszámolo ki lett küldve, áz elnoki má/holnáp fog kierkezni.
Má delütán volt Gázdásági bizottsági üles, áhol el lett fogádvá áz elnokseg áltál elkeszített
koltsegvetes. Ván-e válákinek ehhez feltevese, kiegeszíteni válojá? Nem erkezett.
4. Szenátusi anyagok megtárgyalása
Zaránd Péter: 3 „komolyább” nápirendi pont lesz. 2. Gázdásági beszámolo 3. HKR –
AJK Külonos resze 4. EHÖK Alápszábály modosítás. Kovács Fanni: Az elozo elnoksegin
már meg lett szávázvá á TTK HÖK Alápszábály modosításái. Zaránd Péter: AJK-s HKR-t
áz ÖHÖB mer elfogádtá, máshoz ván kerdes?
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Zaránd Péter: A HÖK számárá nehez ev volt á 2013-ás ev, áz egyetem számárá is,
HÖK-nek májüsig volt kezzel fogháto koltsegvetese, májd kolcsont kápott. Rendezvenyek
márádták el távásztol, á kiádványok nem lett kiádvá, bár ez szerinte nem feltetlenül áz
egyetem hibájá. Ehhez kepest á 2014-es jovál megnyügtátobb. Meg egy megjegyzes, hogy
kicsit szokátlánnák tünik, hogy á beszámolo kesobb lesz nápirenden, mint áz idei
tervezet. Sujtó Attila: Ennek tüdjük mi áz oká? Zaránd Péter: Szenátüson ánnyi
hángzott el, hogy nem keszült el. Kiss Ádám: Szerinte áz üj koltsegvetest gyorsán kellett
elkeszíteni. Annyivál ki kellene egeszíteni szerinte, hogy megkoszonne á HÖK áz
egyetemvezetosegenek, hogy á távályi golyátáborokát meg tüdtá á HÖK válosítáni. Utálni
lehetne rá, hogy továbbvittek ezt á jo indülátot. Zaránd Péter: Egyetert, precedens volt á
45 millios kolcson, ámi vegül nem lett kolcson. Sujtó Attila: Számárá felreertheto, hogy á
beszámolobán 6% szerepel. A koltsegvetes á hállgátoi normátívánák, nem á 2%-á?
Zaránd Péter: 4+2%, á 4% á KHTEÖ es osztondíj. Nanosz Eleni Vaya: Nem ert Kiss
Ádámmal egyet.
5. EHÖK Jogorvoslati Bizottság
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Sujtó Attila: Nev megváltoztátásá szerepelt áz eloterjesztesben? Zaránd Péter: Igen,
jo hosszü neve lesz. Peldáertekü EHÖK EDÖK Feljebbviteli Testület lesz á neve, viszont áz
is fontos, hogy kotelezo ervenyü sáját jogorvosláti bizottságá legyen áz EDÖK-nek, es ne
erjek olyán meglepetesek á szervezetet, mint ámilyet távály is látháttünk. Egy modosítás
ván áz egesz ányággál kápcsolátbán á 7. pontbán kihüzzük á „postái üton”-t. Jávásoljá,
hogy szávázzánák rolá.
Az elnökség egyhangúlag támogatta a módosítást.
6. LEN
Zaránd Péter: Ket egyeztetesen vágyünk tül á BPPS-el. Másfel hettel ezelott áz ütolso
kozbeszerzes bírálo ülesen, mikor látszott, hogy nem lesz nyertes, Zaránd Péter
felszolált, hogy fontos á golyátáborok ügye. Azütán vált világossá, hogy á jelenlegi
kozbeszerzesi pártnerrel megszervezheto egy másik rendezveny is. Ekkor vettek fel á
kápcsolátot á BPS-el, ámirol folyámátosán tájekoztátták á károkát. Koszoni á károk
türelmet es á kozremükodeset, mivel nágyon keves ido jüt á megszervezesre. Má lett
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elküldve áz ájánlátkero, várhátoán holnáprá meg is születik áz ájánlát, ezütán lesz
megkotheto á szerzodes. 5,7 millio Ft-ot tüd támogátáskent ádni á HÖK (0,6 millio Ft
TáTK, 1 millio Ft IK, 2 millio Ft TTK, 2,1 millio Ft EHÖK). El fog kezdodni egy vírüsszerü
kámpány, májd jovo heten lesz teljes kámpány. Kifejezetten keri Peter, hogy mivel nágy á
rendezveny, ezert tegyenek meg mindent á károk á hirdetesert, hogy jol sikerüljon á LEN,
á Bolcsesz Nápokát sem elfelejtve. A Bolcsesz Nápok iden kicsit másább jellegü lesz.
7. Egyebek
Nanosz Eleni Vaya: Holnáp lesz ket eloádás á TáTK-n: 1. Ukrán helyzet 2. Celtálán
gyülolet címekkel. Mindenkit szeretettel várnák á Hármoniá terembe, ezt kovetoen este
lesz jotekonysági est, áhová 300 Ft lesz á belepo, odá is jojjenek sokán! Az elso eloádás
nem lesz felveve.
Csonka Balázs: Lesz má egy büli á KUK-bán, májd áz Ajtosi nápok fog nyitni hetfon.
A Büdáorsi Nápok pedig vásárnáp fog kezdodni.
Sztilkovics Zorka: Ván rendezveny náptár, de nem minden kár tüntette fel á
rendezvenyeit es ez eleg rossz volt számükrá. Nem báj, há ván rendezvenyütkozes, csák
konnyebb ügy szervezni, há tüdják ezt.
Zaránd Péter: Focimájálishoz kerdezi, hogy kihelyezett elnoksegi legyen-e. Csonka
Balázs: A foci 1-tol 7-ig lesz. Zaránd Péter: Mit szolnátok, há fel 1-kor lenne ez, mert á
rektori sport pályázátot ki kellene írni jovo heten? Az ányág el is keszült, vágy má, vágy
holnáp ki is fogják küldeni, hogy tüdjátok velemenyezni. Meg visszáternek á kerdesre.
Zaránd Péter 18:03-kor lezárjá áz ülest.
Teendők,
határidőkkel
Határozatok
Delegálások(Személyi
kérdések)
Dátumok
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Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Zaránd Péter

Hermán Dániel

Elnök

Elnök

ELTE Egyetemi Hállgátoi Önkormányzát

Ellenorzo Bizottság
ELTE Egyetemi Hállgátoi Önkormányzát
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