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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi 

2014. április 23. (17.00) 

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

 

Zaránd Péter megá llápí tjá, hogy áz ü le s 8 fo vel hátá rozátke pes. Zaránd Péter 

elmondjá, hogy Fárág Alexándrá e s Tállá r A kos kimente sü ket ke rte k. 

Zaránd Péter 17:05-kor megnyitjá áz ü le st. 

Zaránd Péter jegyzo ko nyvezeto nek Hermán Dánielt jávásoljá. 

Az elnökség egyhangúlag támogatta, hogy Hermán Dániel készítse el az ülés 

jegyzőkönyvét. 

Az ko vetkezo  nápirendi mo dosí tá si jáváslátok e rkeztek: 4. Szená tüsi ányágok 5. 

EHÖ K Jogorvosláti Bizottsá g 

Az elnökség egyhangúlag támogatta a napirendi módosítási javaslatokat. Az elnökség 

egyhangúlag fogadta el az így kialakult napirendet. 

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter bejelenti, hogy á HÖ ÖK Mentorprográmrá má jüs 12-e ig lehet 

jelentkezni. 

Zaránd Péter: Má jüs 1-e n Dünái regáttá lesz, ámelyen re szt vesz áz ELTE is (egyik 

fo szervezo ). 30 hállgáto  münká já rá ván szü kse g (ámelyeket áz ánimá tori ko r e s sportos 

BEAC-os hállgáto k fogjá k ádni) Nanosz Eleni Vaya: Kári HÖ K-o s sportosok meg lettek 

ke rdezve? Zaránd Péter: Karvaly Márton szervezi, szerinte má r megvánnák áz emberek. 

A rendezve nyt hirdesse k á HÖ K-o k. 

Zaránd Péter: A prilis 25-27. Eo tvo s Konferenciá, hirdessü k. 

Zaránd Péter: Ko szo ni áz elkü ldo tt KHTEÖ  o sszesí to ket, pe ntekig vá rjá á to bbit. 

TÓK: Ná lük nem volt ilyen o sszesí to , nem vezette k á jogcí meket, eze rt nem fog tüdni 

re szleteset kü ldeni. Kiss Ádám: Elkü ldtem á tá blá zátot, de nem e rti, hogy á 2011-es 

2012-es e vekre mie rt ván szü kse g, mert ná lük áz nem irá nyádo k, mert pl. ákkor nem volt 

kommüniká cio s bizottsá g, ellenben most má r ván. Zaránd Péter: Jo , hogy á 2014-es meg 
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ván, á 2013-ás ádátok szerinte irrelevá nsák, á 2011-es 2012-es e v viszont me g 

reprezentátí v lehet. Kiss Ádám: Nem biztos, hogy pontosán lesznek meg á szá mok. A 

2014-es álápjá n tüd árá nyszá mokát ádni. Zaránd Péter: Ahogy lá ttám ná látok is olyán 

jogcí mek volták, ámik belefe rtek á megádott 6 kátego riá bá. Kovács Fanni: Jo  áz, ámit á 

Kü ldo ttgyü le s szávázott meg? Zaránd Péter: A le nyeg, hogy legyen 6 kátego riá bá 

rendezve. 

Zaránd Péter: Mü ve szeti együ ttes svá jci csereprográmbán vesz re szt. Má jüs 3-á n 

mennek Svá jcbá, de nincs mibo l ezt fedezniü k, áz egyetem ügyán ádott má r nekik pe nzt, 

viszont á má sik re sze t to lü nk vá rjá k. 

Zaránd Péter: Szákterü leti vezeto ke pzo kro l ki lettek kü ldve á beszá molo k. Az lenne 

á ke re s, hogy mivel á KEHI vizsgá ltá ezeket áz ányágokát, eze rt ázt ke ri, hogy á kári 

vezeto ke pzo k esete n is to rte njen ez meg, hogy ke szü lnek beszá molo k. 

Zaránd Péter: KolHÖ K megszervezi á focimájá list. Csonka Balázs: Hágyomá nyos 

rendezve ny; lesz fo ze s, foci, vá ndorserleg. Sok szeretettel vá rnák mindenkit, ütá ná lesz 

Büdáo rsi nápok rendezve ny! 

 

2. Elnökségi hétvége értékelés 

Zaránd Péter: Ele g tártálmás nápokon vágyünk tü l. E rdemes volt megszervezni 

szerinte. Ele g jo l bee pí theto  benyomá sok szü lettek á ke szü lo  álápszábá lyhoz. Ve leme nye 

szerint o sszel is e rdemes lesz hásonlo t szervezni. 

 

3. EHÖK Küldöttgyűlés 

Zaránd Péter: Kábinet beszá molo  ki lett kü ldve, áz elno ki má/holnáp fog kie rkezni. 

Má de lütá n volt Gázdásá gi bizottsá gi ü le s, áhol el lett fogádvá áz elno kse g á ltál elke szí tett 

ko ltse gvete s. Ván-e válákinek ehhez felteve se, kiege szí teni válo já? Nem e rkezett. 

 

4. Szenátusi anyagok megtárgyalása 

Zaránd Péter: 3 „komolyább” nápirendi pont lesz. 2. Gázdásá gi beszá molo  3. HKR – 

A JK Kü lo no s re sze 4. EHÖ K Alápszábá ly mo dosí tá s. Kovács Fanni: Az elo zo  elno kse gin 

má r meg lett szávázvá á TTK HÖ K Alápszábá ly mo dosí tá sái. Zaránd Péter: A JK-s HKR-t 

áz ÖHÖ B me r elfogádtá, má shoz ván ke rde s? 
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Zaránd Péter: A HÖ K szá má rá nehe z e v volt á 2013-ás e v, áz egyetem szá má rá is, 

HÖ K-nek má jüsig volt ke zzel fogháto  ko ltse gvete se, májd ko lcso nt kápott. Rendezve nyek 

márádták el távászto l, á kiádvá nyok nem lett kiádvá, bá r ez szerinte nem felte tlenü l áz 

egyetem hibá já. Ehhez ke pest á 2014-es jo vál megnyügtáto bb. Me g egy megjegyze s, hogy 

kicsit szokátlánnák tü nik, hogy á beszá molo  ke so bb lesz nápirenden, mint áz idei 

tervezet. Sujtó Attila: Ennek tüdjük mi áz oká? Zaránd Péter: Szená tüson ánnyi 

hángzott el, hogy nem ke szü lt el. Kiss Ádám: Szerinte áz ü j ko ltse gvete st gyorsán kellett 

elke szí teni. Annyivál ki kellene ege szí teni szerinte, hogy megko szo nne  á HÖ K áz 

egyetemvezeto se ge nek, hogy á távályi go lyátá borokát meg tüdtá á HÖ K válo sí táni. Utálni 

lehetne rá , hogy tová bbvitte k ezt á jo  indülátot. Zaránd Péter: Egyete rt, precedens volt á 

45 millio s ko lcso n, ámi ve gü l nem lett ko lcso n. Sujtó Attila: Szá má rá fe lree rtheto , hogy á 

beszá molo bán 6% szerepel. A ko ltse gvete s á hállgáto i normátí vá nák, nem á 2%-á? 

Zaránd Péter: 4+2%, á 4% á KHTEÖ  e s o szto ndí j. Nanosz Eleni Vaya: Nem e rt Kiss 

Ádámmal egyet. 

 

5. EHÖK Jogorvoslati Bizottság 

Sujtó Attila: Ne v megvá ltoztátá sá szerepelt áz elo terjeszte sben? Zaránd Péter: Igen, 

jo  hosszü  neve lesz. Pe ldáe rte kü  EHÖ K EDÖ K Feljebbviteli Testü let lesz á neve, viszont áz 

is fontos, hogy ko telezo  e rve nyü  sájá t jogorvosláti bizottsá gá legyen áz EDÖ K-nek, e s ne 

e rje k olyán meglepete sek á szervezetet, mint ámilyet távály is lá tháttünk. Egy mo dosí tá s 

ván áz ege sz ányággál kápcsolátbán á 7. pontbán kihü zzük á „postái ü ton”-t. Jávásoljá, 

hogy szávázzánák ro lá. 

Az elnökség egyhangúlag támogatta a módosítást. 

 

6. LEN 

Zaránd Péter: Ke t egyeztete sen vágyünk tü l á BPPS-el. Má sfe l he ttel ezelo tt áz ütolso  

ko zbeszerze s bí rá lo  ü le sen, mikor lá tszott, hogy nem lesz nyertes, Zaránd Péter 

felszo lált, hogy fontos á go lyátá borok ü gye. Azütá n vá lt vilá gossá , hogy á jelenlegi 

ko zbeszerze si pártnerrel megszervezheto  egy má sik rendezve ny is. Ekkor vette k fel á 

kápcsolátot á BPS-el, ámiro l folyámátosán tá je koztáttá k á károkát. Ko szo ni á károk 

tü relme t e s á ko zremü ko de se t, mivel nágyon keve s ido  jüt á megszerveze sre. Má lett 

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 

 
 

elkü ldve áz ájá nlátke ro , vá rháto án holnáprá meg is szü letik áz ájá nlát, ezütá n lesz 

megko theto  á szerzo de s. 5,7 millio  Ft-ot tüd tá mogátá ske nt ádni á HÖ K (0,6 millio  Ft 

Tá TK, 1 millio  Ft IK, 2 millio  Ft TTK, 2,1 millio  Ft EHÖ K). El fog kezdo dni egy ví rüsszerü  

kámpá ny, májd jo vo  he ten lesz teljes kámpá ny. Kifejezetten ke ri Pe ter, hogy mivel nágy á 

rendezve ny, eze rt tegyenek meg mindent á károk á hirdete se rt, hogy jo l sikerü ljo n á LEN, 

á Bo lcse sz Nápokát sem elfelejtve. A Bo lcse sz Nápok ide n kicsit má sább jellegü  lesz. 

 

7. Egyebek 

Nanosz Eleni Vaya: Holnáp lesz ke t elo ádá s á Tá TK-n: 1. Ukrá n helyzet 2. Ce ltálán 

gyü lo let cí mekkel. Mindenkit szeretettel vá rnák á Hármo niá terembe, ezt ko veto en este 

lesz jo te konysá gi est, áhová  300 Ft lesz á bele po , odá is jo jjenek sokán! Az elso  elo ádá s 

nem lesz felve ve. 

Csonka Balázs: Lesz má egy büli á KUK-bán, májd áz Ajto si nápok fog nyitni he tfo n. 

A Büdáo rsi Nápok pedig vásá rnáp fog kezdo dni. 

Sztilkovics Zorka: Ván rendezve ny náptá r, de nem minden kár tü ntette fel á 

rendezve nyeit e s ez ele g rossz volt szá mükrá. Nem báj, há ván rendezve nyü tko ze s, csák 

ko nnyebb ü gy szervezni, há tüdjá k ezt. 

Zaránd Péter: Focimájá lishoz ke rdezi, hogy kihelyezett elno kse gi legyen-e. Csonka 

Balázs: A foci 1-to l 7-ig lesz. Zaránd Péter: Mit szo lná tok, há fe l 1-kor lenne ez, mert á 

rektori sport pá lyá zátot ki kellene í rni jo vo  he ten? Az ányág el is ke szü lt, vágy má, vágy 

holnáp ki is fogjá k kü ldeni, hogy tüdjá tok ve leme nyezni. Me g visszáte rnek á ke rde sre. 

 

Zaránd Péter 18:03-kor lezá rjá áz ü le st. 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok - 

Delegálások(Személyi 

kérdések) 
- 

Dátumok - 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Hermán Dániel 

Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hállgáto i Ö nkormá nyzát Elleno rzo  Bizottsá g 

 ELTE Egyetemi Hállgáto i Ö nkormá nyzát 
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