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Jegyzőkönyv 
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2014. június 4. (17.00) 

Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 
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Kezdés: 17.05 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Több módosítási javaslat is érkezett. Zaránd 

Péter javasolja napirendre venni második pontban a Sportügyeket, harmadik pontban a 

HKR módosítását és negyedik napirendi pontban a aTáTK alapszabály módosítását. A 

napirendi pontok felvételéről egyben szavaz az elnökség 

A módosító javaslatok egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Az így létrejött napirendről történő szavazás. Egyhangúlag elfogadva az elnökség 

által. 

Jelenlévő mandátumok szám 9.  Csonka Balázst Orosz Gábor, Farag Alexandrát Rimai 

Viktória és Kiss Ádámot Zák András helyettesítette.   

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter elmondta, hogy a ta rgyhetet megelo zo  he tve ge n re szt vett az HÖ ÖK 

ko zgyu le se n Koma romban ahol elfogadta k a tavalyi e v ko ltse gvete si besza molo ja t e s az 
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idei e vre tervezett ko ltse gvete st. Szo  volt az EFÖTT-ro l e s a mentorprogram 

besza molo ja ro l. Ko ltse gvete si szempontbo l la thato , hogy konzervatí van terveze s. 

Ezentu l a tisztse gviselo k telefona la sainak o ltse geit nem te rí tik meg teljes me rte kben. A 

jo vo ben a tisztse gviselo k nem o szto ndí jban fognak re szesu lni, hanem rendes bejelentett 

jo vedelemmel. Nem mindegyik tisztse gviselo  vette fel a tiszteletdí ja t. Nanosz Eleni Vaya 

javasolta, hogy a soron ko vetkezo  elno kse gin ta rgyalja k ku lo n napirendi pontban a 

HÖ ÖK-ot, amire hí vja k meg Garbai Ádámot is. 

Folytato dik a Sziget fesztiva l kampa nya, amihez e rkeztek plaka tok valamint egy 

ELTE-re va gott TV spot is. Ke ri, hogy ezt minden kar hirdesse. 

Elindult az ÖMHV kampa ny aminek a ma sodik hulla ma a ta rgyhetet ko veto  he ten 

indul. Ehhez kapcsolo do an lesznek majd matrica k e s video k is. 

Tóth Róza besza molt a Neptunnal kapcsolatos egyeztete sekro l. A ta rgyhe t 

csu to rto ke n meg isme t egyeztete sre az SDA-hoz ahol to bbek ko zt szo  lesz a kari 

e rve nyesí to k jogosultsa ga ro l is. 

 

2. Sportügyek 

Az elo zo  u le sen Zaránd Péter megosztotta az elno kse ggel a Sport Kft-ne l 

to rte nteket. Ezzel kapcsolatban volt egyeztete seken to bbek ko zt Fo titka r u rna l e s 

Fo igazgato  asszonyna l is, ahol kideru lt, o k nem tudtak elo zetesen a tervezett 

emele sekro l. Ta mogatta k Zaránd Péter javaslata t a pa lya k felu jí ta sa val kapcsolatban e s 

ke rte k, hogy ke szí tsenek ezzel kapcsolatban egy tervezetet EVE -re. Az is kideru lt ezzel 

kapcsolatban, hogy a de ka ni disputa n to bb de ka n is nem tetsze se t fejezte ki a 

to rte ntekkel kapcsolatban. 

Zaránd Péter ko szo nti a te ma val kapcsolatban meghí vott Simon Gábort, aki a BEAC 

u gyvezeto je. Simon Gábor megero sí tette a ta rgyhetet megelo zo  he ten to rte nteket e s 

elmondta, hogyha ez a folyamat ve gbe megy, akkor lemond u gyvezeto i pozí cio ja ro l. 

Ugyanakkor bizakoda sa t fejezte ki a pozití v megolda sokkal kapcsolatban. 

17.28 Megérkezett Galántai Tamás. A jelenlévő mandátumok száma 10. 

 

3. HKR módosítás 
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 Zaránd Péter elo zetesen kiku ldte a napirendhez kapcsolo do  mo dosí ta si 

javaslatokat. A ke rde sben ma r egyeztetett Fo titka r u rral e s Öktata si Igazgato  u rral. 

Az elso  mo dosí ta si javaslatna l, ami a KHTEÖ -ho z e s a o szto ndí jakhoz kapcsolo dik, 

igyekeztek mine l laza bban fogalmazni, hogy a karok saja t hata sko rben le tudja k 

szaba lyozni a saja t ige nyeik szerint.  Ismertette az elno kse ggel a mo dosí ta si javaslat 

pontos szo vege t. 

A ma sodik mo dosí ta si javaslat pedig a ma r kora bban elno kse g a ltal is megvitatott 

pa lya zatos forma. Ezuta n az elno ko k megosztotta k egyma ssal a na luk le vo  gyakorlatot e s 

megvitatta k a me g szu kse ges mo dosí ta sokat. 

Zaránd Péter felteszi szavaza sra a ke rde st. A HKR módosítási javaslat elfogadása az 

ülésen jelezett módosításokat befogadva. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

  

4.    TáTK alapszabály módosítás 

Nanosz Eleni Vaya elo zetesen kiku ldte a Ta TK Ku ldo ttgyu le se a ltal ke t 

tarto zkoda ssal elfogadott e s a Fo titka r u rral elo zetesen leegyeztetett alapszaba ly 

mo dosí ta sukat. 

Szavazás az TáTK alapszabály módosításról. Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

 

5.  EHÖK Vezetőképző 

 Zaránd Péter jelezte, hogy az elo zetes anyagok a ta rgyhe ten kiku lde sre keru lnek 

e s egyeztetve lesznek bizottsa gi u le seken. A beharangozo  online forma ban keru l 

kiku lde sre, de lesz ke zzel foghato  kiadva nya is a vezeto ke pzo nek. 

Kiss Edina ke rte, hogy minden karro l jelo ljenek ki egy kapcsolattarto t a 

Vezeto ke pzo vel kapcsolatban. Mindenkivel egyeztetni fog a ko ru lbelu li re szve teli 

ara nyro l a ko zbeszerze s elindí ta sa miatt. 

A re sztvevo k le tsza ma karonke nt tí z fo  plusz-mí nusz ke t-ha rom fo vel lehet sza molni. 

Az elno kse gi szekcio ra ma r van elke pzelt koncepcio ja, de va rja mindenkito l a 

javaslatokat. Szeretne besze lni az elno kse gi napokon ta rgyalt te ma kro l, valamint ko zo s 

szekcio t tervez a gazdasa gi bizottsa ggal, ahol a meghí vott elo ado  Dr. Huszty Katalin lesz. 

A vezeto ke pzo n nem csak szekcio k, de plena ris u le sek e s va laszthato  elo ada sok is 

lesznek to bb te ma ban. 

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 

 
 

Sujtó Attila ke rte, hogy keru ljo n kiku lde sre az elno kse gi napok o sszefoglalo ja, hogy 

legyen ta mpontjuk a te majavaslatokkal kapcsolatban.   

 

6.    Gólyairánytű 

Zaránd Péter besza molt a ta rgyhetet megelo zo  egyeztete sro l amin Fonyó Attilával, 

Agárdi Krisztinával és Oktatási igazgató úrral. Az egyeztete sen elmondta k, hogy az 

egyetem ma r nem posta z a felve telt nyert hallgato knak semmit, csak elektronikusan 

ta je koztatja k o ket. I gy a ke szu lo ben le vo  go lyaira nytu  sem lesz posta zva. Ke ri az 

elno ko ket, hogy a kiadva nyt go lyata borban e s beiratkoza skor juttassa k majd el a 

hallgato khoz. 

 

7.    Egyebek 

A napirendi pont kerete ben az elno kse g egyeztetett a go lyata borokhoz kapcsolo do  

ko zbeszerze s felte teleiro l.    

 

Vége: 21.31 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 

A HKR módosítási javaslat elfogadása az ülésen jelezett 

módosításokat befogadva. Egyhangúlag elfogadva az 

elnökség által. 

 Szavazás az TáTK alapszabály módosításról. Egyhangúlag 

elfogadva az elnökség által. 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 
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_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Hermán Dániel 

Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hallgato i Ö nkorma nyzat Elleno rzo  Bizottsa g 

 ELTE Egyetemi Hallgato i Ö nkorma nyzat 

 

_________________________________________ 

Meiszterics Bálint 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgato i Ö nkorma nyzat 
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