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Jegyzőkönyv 

EHÖK Rendkívüli Elnökségi 

2014. szeptember 22. (16.00) 

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

 

1. Bejelentések 

2. Gólyabálok szezon 2014 

3. Egyebek 

 

Kezdés: 16.50 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen senki nem élt módosítással. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Jelenlévő mandátumok szám 9.  Tallár Ákos az ülésen tanácskozási joggal van jelen.     

 

1. Bejelentések 

Az elnökség megvitatta az ülést megelőző Szenátusi ülésen történteket. Arra 

jutottak, hogy jó ha véleményt formálnak és felszólalnak a saját érdekeikben a szenátus 

előtt, de a jövőben jobban meg kell fogalmazni a feltett kérdéseket véleményeket. 

  

2. Gólyabálok szezon 2014 

A tárgyhetet megelőző pénteken tíz órakor volt egyeztetésen Zaránd Péter 

Főigazgató asszonynál és Főigazgató-helyettes úrnál a gólyabálokkal kapcsolatban. A 

gólyabálok szervezése az egyetemi közbeszerzési partneren keresztül fog történni, ami 

egy második körös közbeszerzés. Szükség lesz minden bál műszaki specifikációjára a 

megrendeléshez. Az a probléma merült fel, hogy az ő értelmezésükben egyetemi bál 

címszó alatt, csak egy nagy gólyabál megrendezése lehetséges. Zaránd Péter jelezte 

aggályait a dologgal kapcsolatban. Az elmúlt hónap eseményei fényében nem biztos, 
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hogy célszerű lenne egy ilyen kaliberű rendezvény megszervezése, inkább több kicsi, 

de megfelelően biztosított rendezvényt kellene szervezni. Valamint az a kérdés 

semmiképpen sem vihető át a karokon, hiszen minden gólyabálnak megvannak a maga 

sajátosságai, amik egy nagy rendezvényen elvesznének. Amennyiben az Egyetem 

szeretne Eötvös Bált szervezni, ami már jó pár éve elmaradt, annak lebonyolításában 

szívesen részt vesz a Hallgatói Önkormányzat, ha az megfelelő előkészületekkel 

történik. További információkat a szerdai rendes elnökségi ülésen tud még nyújtani az 

elnökség számára. 

Béni Kornél kérte, hogy ezektől függetlenül a műszaki specifikációk kialakításán 

már a héten kezdjenek el dolgozni, hogy utána, ha döntés születik a kérdésben 

gördülékenyen tudjanak tovább haladni a folyamatok. A műszaki specifikációk 

megírásában segíteni fogja a kari képviselőket.  

17.20 Birta Emese távozott. A jelenlévő mandátumok száma 8.  

 

3. Egyebek 

Kuti Péter jelezte, hogy írt az érintett részönkormányzatoknak az EHÖK Ellenőrző 

Bizottsági delegálással kapcsolatban. 

Sztilkovics Zorka és Farag Alexandra jelezték, hogy nem tiszta számukra a 

Pedagógikum központba delegált részvevők kérdése, és ezt a következő elnökségin 

tárgyalják meg, és ha szükséges szavazzanak is róla.  

Vége: 17.31 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok -  

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Kuti Péter 

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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