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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi 

2014. május 28. (17.00) 

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

 

1.        Bejelentések 

2.        Gólyatáborok finanszírozása 

3.        Rektori kulturális pályázat kiírása 

4.        HÖOK közgyűlés 

5.  Osztatlan tanár szakosok választásával kapcsolatos alapszabály módosító 

javaslat megvitatása 

6.        Egyebek 

 

Kezdés: 17.12 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Az ülés előtt e-mailben Sujtó Attila élt módosító 

javaslattal. Kérte, hogy külön napirendi pontként foglalkozzanak az Osztatlan tanár 

szakosokkal. Zaránd Péter az ötödik napirendi pontba javasolta felvenni a témát. 

A módosító javaslat egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Az így létrejött napirendről történő szavazás. Egyhangúlag elfogadva az elnökség 

által. 

Jelenlévő mandátumok szám 10.  Tallár Ákos Palóc André helyettesítette. 

 

 1. Bejelentések 

Zaránd Péter besza molt a pa rhuzamos ke pze skompenza cio  bí ra la snak 

eredme nye ro l. O sszesen 2,8 millio  forintot fordí tanak a pa lya zatok kifizete se re, í gy 

minden nyertes pa lya zo  a ko ltse gte rí te se nek a 40 sza zale ka t kapja vissza. 
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A ta rgynapot megelo zo  napon lezajlott a BEAC ko zgyu le se, ahol kevesen voltak jelen 

hallgato i re szro l. Elfogadta k a besza molo kat, valamint az alapszaba ly mo dosí ta st is, 

amiben ezentu l a ko zgyu le s megneveze s fog szerepelni a ku ldo tt ko zgyu le ssel szemben. 

A ta rgynapot megelo zo  napon re szt vett a Karrier Ko zpont e s az Eo tvo s Pont 

megbesze le se n. Szo  volt az ELTE-s aja nde kta rgyak ke rde se ro l. A kora bban az ETE ESZ Kft.-

ne l megva sa rolhato  terme kek a jo vo ben az Eo tvo s Pont u zletekben lesznek ele rheto k. Az 

e rte kesí te s bizoma nyi alapon mu ko dik, vagyis egy ce g legya rtja a kí va nt diza jn alapja n a 

terme keket, amiket ezta n a tad elada sa, de az o  webshopjukban is meg lehet va sa rolni a 

terme keket. Az u j kollekcio  szeptemberto l va rhato , amihez ki fogja k ke rni a HO K 

ve leme nye t is. Szeretne , ha egyszerre sokkal kevesebb diza jnal lenne nek ele rheto ek a 

terme kek. Ehhez szu kse ges egy ige nyfelme re s. Van leheto se g specia lis ige nyek leada sa ra, 

ha valaki szeretne saja t po lo t gya rtatni. A minta t el kell ku ldeni az Eo tvo s pontnak e s o k 

tova bbí tja k a gya rto  fele . A kapcsolo do  a rlista t majd kiku ldi az elno kse g sza ma ra, e s 

egyenlo re a kapcsolattarto  is O  lesz. Kiss Ádám arro l e rdeklo do tt, hogy van e leheto se g 

arra, hogy go lyata boros po lo kat is rendelhessenek. Zaránd Péter elmondta, hogy ez csak 

olyan terme kekre vonatkozik, amiket elada sra sza nnak. Kiss Ádám arra is ke rte Zaránd 

Pétert, hogy e rdeklo dje meg, hogy az extra po lo kbo l sza rmazo  beve teleket a ce g tervezi e 

visszaforgatni az adott Hallgato i O nkorma nyzatnak. Zaránd Péter arro l is ta je koztata st 

adott, hogy hamarosan a BGGYK-n is nyí lik Eo tvo s Pont u zlet.   

 

2.    Gólyatáborok finanszírozása 

Zaránd Péter megko szo nte minden karnak, Béni Kornélnak e s Dukán András 

Ferencnek a munka t, amit az elmu lt he ten tettek a go lyata borok szerveze se vel 

kapcsolatban. 

Elmondta azt is, hogy jelenleg egy leheto se g van a go lyata borok megszerveze se re. 

Vagy egy olyan ko zbeszerze s keru l kií ra sra, ami meghí va sos lesz, í gy nem jelentkezhetnek 

ismeretlen ce gek, csak az Egyetem a ltal felke rtek. A ko zbeszerze s ta rgyala sos u ton fog 

zajlani, vagyis minden ce gnek lesz leheto se ge a pa lya zat benyu jta sa uta n re szt venni egy 

ta rgyala son ahol letiszta zo dnak a ke rde sek, í gy cso kken az esetleges csu sza s leheto se ge, 

ami nagyon fontos ebben a helyzetben. Az aja nlatte teli ido szak í gy a fele re cso kken, vagyis 

csak tí z napjuk lesz a meghí vott ce geknek a pa lya za sra. I gy ha minden jo l meg ju nius 
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ve ge re, de legke so bb ju lius eleje re lehet ala í rt szerzo de s. A meghí va sos ko zbeszerze sre az 

elo zo  ko zbeszerze sben re szt vevo  ce gek lesznek meghí vva. 

A mu szaki leí ra sok kello en re szletesek voltak í gy sikeru lt elke szí teni a szu kse ges 

dokumenta cio t, ami a kií ra shoz kell. Nincsen preferencia a ce gek ko zo tt, a ce l a 

leghate konyabb lefolya s. 

Sujtó Attila a rendes ko zbeszerze s jelenlegi helyzete ro l ke rdezett. Zaránd Péter 

elmondta, hogy hatvan napon belu l szu letik legke so bb do nte s, e s va rhato an az ege sz 

folyamat u jra fog indulni. Felhí vta a figyelmet arra, hogy a folyamat u gy to rte njen majd, 

hogy az ne vesze lyeztesse az o szi rendezve nyek le trejo vetele t. 

 

3.    Rektori kulturális pályázat kiírása 

Zaránd Péter kiosztotta az ehhez szu kse ges anyagokat e s elmondta, hogy aze rt nem 

keru lt kiku lde sre, mert a ta rgynapon lett leegyeztetve a ko zbeszerze si oszta llyal. A 

pa lya zat kií ra sa nak ce lja az volt, hogy a ne gybo l ha rom ko zbeszerze si szolga ltata sko rho z 

jussanak hozza  a hallgato k a nya r folyama n. I gy a kií ra sban leheto se g van ige nybe venni 

az utaza sos, a nyomdai e s az egyetemi rendezve nyszerveze ses ko zbeszerze st. A kií ra st 

Fo titka r u rral is egyeztette k. 

Zaránd Péter azt javasolja, hogy a pa lya zat kií ra sa ma jus 29-to l tartson a ko vetkezo  

he t szerda ig. To bb elno k is jelezte, hogy ez az ido  nagyon ro vid az a raja nlatok beke re sre, 

í gy legyen a pa lya za sra to bb ido  biztosí tva. 

A javasolt u j ido pont: 

 Pályázási időszak: 2014.05.29-2014.06.12 

 Hiánypótlás: 2014.06.13-2014.06.15 éjfél. 

I gy az elno kse g a ju nius 18-ai u le se n el tudja bí ra lni a bee rkezett pa lya zatokat. 

Az elno kse g megvitatta a pa lya zo k ko re nek leí ra sa t, e s a pa lya zat kií ra sra keru lt. 

To bb elno k is ra ke rdezett arra, hogy jogviszony igazola st e s Neptunban le vo  adatokat 

mie rt ke rnek ku lo n a pa lya zo kto l. Dukán András Ferenc elmondta, hogy ezeket a 

rendszer automatikusan ki fogja to lteni, a pa lya zo nak csak annyi dolga lesz, hogy ezeket 

leelleno rizze. 

A napirenden belu l Zaránd Péter rendkí vu li bejelente st tett, miszerint Simon Gábor 

az u le s ido pontja ban lemondott BEAC u gyvezeto i tisztise ge ro l.  Ennek oka az, hogy a Sport 
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Kft. tulajdonosa, vagyis a szena tus e v ko zben kí va n emelni egyes szolga ltata sain. Egy 

2008-as mega llapoda s szerint az emele s mindig e v eleje n to rte nik, e s nem haladhatja meg 

a 10 sza zale kot. A mostani do nte s alapja n to bb te telne l is 10 sza zale k feletti emele s 

to rte nne ju nius elsejei hata rido vel. Ezzel kapcsolatban ke szí tettek egy a lla sfoglala s a 

ko zalkalmazotti tana cs e s a szakszervezettel egyu tt. Az emele s oka az, hogy elke szu lt a 

2014-es ko ltse gvete se a Sport Kft.-nek amiben a tavalyi e vhez ke pest alacsony lett az e ves 

profit, ennek oka a tu skecsarnok e pí te se miatti teru letveszte s e s ezzel a do nte ssel 

szeretne k kompenza lni a beve telkiese st. 

Az a lla sfoglala sban megfogalmazta k azt, hogy ez a do nte s ellen megy a ma r emlí tett 

2008-as mega llapoda snak, e s a beve telkiese st beruha za sok forma ja ban kellene 

kompenza lni. Erre van is leheto se g egy pa lya zat kerete ben, ami mu fu ves pa lya k e pí te se ro l 

szo l. Az elke szu lt pa lya k segí thetne k a teru letkiese sbo l sza rmazo  beve telek 

kompenza la sa t. 

Zaránd Péter ismertette Simon Gábor a ltal ku ldo tt lemonda s tartalma t. Valamint az 

egyes no vekede sek me rte ke t, amit a do nte s eredme nyez. Az emele s ke rde se ben 

ve leme nye szerint egyete rte si joga van a HO K-nek. 

Határozat: Az ELTE Szervezeti e s Mu ko de si Szaba lyzat II. ko tete a Hallgato i 

Ko vetelme nyrendszer 582. § (2) bekezde se alapja n, valamint az Egyetem e s a Sport Kft. 

ko zo tti 2008. december ho  22-i mega llapoda s 3.1.5.2. pontja nak e rtelme ben az adott 

tane vre mega llapí tott „belso s” dí jak legfeljebb 10 %-kal haladhatja k meg a megelo zo  

tane v dí jait, valamint a ko vetkezo  tane vre vonatkozo  dí jakat legke so bb minden e v 

augusztus 31-ig kell megszabni. 

A Tulajdonos ke pviselo je, az ELTE Rektora nak utasí ta sa alapja n a kedvezme nyes-

belso s sportszolga ltata si dí jakat az o nko ltse g szintje n kell alkalmazni e s a 10 sza zale kos 

emele st 2014. ju nius 01. napja to l kell e rve nyesí teni. 

Mindezek figyelembeve tele vel az ELTE EHO K Elno kse ge arro l hata rozott, hogy nem 

adja egyete rte se t a dí jak ju nius elseje n ilyen forma ban to rte no  emele se hez.   

 

4.    HÖOK Közgyűlés 

Zara nd Pe ter elmondta, hogy a ko zgyu le shez a besza molo k kiku lde sre keru ltek. A 

ko ltse gvete sben egy kilencmillio s emele s lesz, amit az EMMI-to l kaptak, e s ebbo l 
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terveznek fe lrerakni ko ru lbelu l ne gy-o t millio t. Egyedu l az alelno k Kiss Dávid besza molo ja 

nem e rkezett meg ido ben. Ezuta n az elno kse g elvi vita ba keveredett a nem ido ben 

elku ldo tt  besza molo  elfogada sa nak ke rde sro l, hogy tarto zkodjanak e a ke rde sen vagy 

pedig nemmel szavazzanak. To bb elno k nem e rtett egyet azzal, hogy egy nem megku ldo tt 

besza molt mi alapja n lehet nem megszavazni, hiszen nem ismerik a tartalma t. Valamint 

az is felmeru lt ke rde ske nt, hogy milyen mino se gu ek ezek a besza molo k. Nem szu letett 

egyete rte s az elno kse g tagjai ko zo tt a ke rde sben. 

A vezeto ke pzo n ha rom kar (BTK, PPK, Ta TK) e s az EHO K ke pviselo i vesznek re szt. A 

leindula s ko zo sen lesz Koma romba. 

 

5. Osztatlan tanár szakosok választásával kapcsolatos alapszabály módosító 

javaslat megvitatása 

 Zaránd Péter szavaza sra tette fel azt az alapszaba ly mo dosí to  javaslatot, hogy 

bekeru l a hata lyba le po  rendelkeze sekbe, hogy 2015 tavasza to l lesznek egy ido ben 

re szo nkorma nyzati va laszta sok. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. Palóc André és 

Csonka Balázs nem volt jelen a szavazásnál. 

 Kiss Ádám ke rde se re va laszolva Zaránd Péter elmondta, hogy a vezeto ke pzo  

kiemelt te ma ja lesz a va laszta sok o sszehangola sa. 

 

6.    Egyebek 

 Zaránd Péter elmondta, hogy ha az alapszaba ly mo dosí ta st szeretne k bevinni a 

ju nius 30-ai szena tusra, akkor legke so bb ju nius 17-ig szu kse ges egy EHO K ku ldo ttgyu le s 

megtarta sa. Az elno kse g megegyezett abban, hogy 2014. ju nius 17-e n tartanak egy 

ko zgyu le st. Ha kapnak ra  engede lyt, akkor a Szerb utcai szena tusi teremben, ha nem akkor 

a KCSSK kolle giumban keru l megrendeze sre a ku ldo ttgyu le s. 

 

Vége: 19.39 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 
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Határozatok 

Bekeru l a hata lyba le po  rendelkeze sekbe, hogy 2015 

tavasza to l lesznek egy ido ben re szo nkorma nyzati 

va laszta sok. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. Vásáry 

André és Csonka Balázs nem volt jelen a szavazásnál. 

Az ELTE Szervezeti e s Mu ko de si Szaba lyzat II. ko tete a 

Hallgato i Ko vetelme nyrendszer 582. § (2) bekezde se alapja n, 

valamint az Egyetem e s a Sport Kft. ko zo tti 2008. december 

ho  22-i mega llapoda s 3.1.5.2. pontja nak e rtelme ben az adott 

tane vre mega llapí tott „belso s” dí jak legfeljebb 10 %-kal 

haladhatja k meg a megelo zo  tane v dí jait, valamint a 

ko vetkezo  tane vre vonatkozo  dí jakat legke so bb minden e v 

augusztus 31-ig kell megszabni. 

A Tulajdonos ke pviselo je, az ELTE Rektora nak utasí ta sa 

alapja n a kedvezme nyes-belso s sportszolga ltata si dí jakat az 

o nko ltse g szintje n kell alkalmazni e s a 10 sza zale kos emele st 

2014. ju nius 01. napja to l kell e rve nyesí teni. 

Mindezek figyelembeve tele vel az ELTE EHO K Elno kse ge 

arro l hata rozott, hogy nem adja egyete rte se t a dí jak ju nius 

elseje n ilyen forma ban to rte no  emele se hez.   

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok 

EHÖK küldöttgyűlés 2014. 06. 17   

Kulturális pályázat: 

Pa lya za si ido szak: 2014.05.29-2014.06.12 

Hia nypo tla s: 2014.06.13-2014.06.15 e jfe l. 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Hermán Dániel 

Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hallgato i O nkorma nyzat Elleno rzo  Bizottsa g 

 ELTE Egyetemi Hallgato i O nkorma nyzat 

 

_________________________________________ 

Meiszterics Bálint 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgato i O nkorma nyzat 
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