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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Rendkívüli Elnökségi 

2014. október 03. (péntek) 12:00 óra, 

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

 

1. Vendégünk Dr. Rónay Zoltán, Főtitkár úr és Vásárhelyi Tibor, Műszaki és 

üzemeltetési főigazgató-helyettes úr 

2. Gólyabálok 

3. Egyebek 

 

Kezdés: 12.09 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előzetesen kiküldésre került. Módosító javaslat nem érkezett.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Jelenlévő mandátumok szám 6.  Sujtó Attilát Ritzl András a BTK HÖK gazdasági 

alelnöke helyettesíti. Sztilkovics Zorka és Tallár Ákos kimentését kérte 

 

12.10 Megérkezett Csonka Balázs. A jelenlévő mandátumok száma 7.  

 

1. Vendégünk Dr. Rónay Zoltán, Főtitkár úr és Vásárhelyi Tibor, Műszaki és 

üzemeltetési főigazgató-helyettes úr 

Zaránd Péter ismerteti az elnökséggel a kialakult helyzetet, hogy az egyetem 

vezetése csak egy nagy közös gólyabál megszervezését engedélyezi. Főtitkár úr jelzi, 

hogy saját készülékén is rögzíti az ülésen elhangzó információkat. Megerősíti EHÖK 

elnök úr által elmondottakat és kiegészíti azzal, hogy ez egy döntés is az 

egyetemvezetés részéről. Illetve tájékoztatja az elnökséget arról is, hogy a legújabb 

információi szerint a közös gólyabáli koncepció is elvetésre került, mivel túl nagy 

méretű rendezvény lenne, aminek a megszervezése sok kockázattal jár, így csak 
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tavasszal kerülhetnek megrendezésre a gólyabálok, amikor már rendelkezésre áll a 

hallgatói rendezvényszervezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredménye és 

annak nyertes cége. Az egyetem vezetése abban is megállapodott, hogy a tavalyi 

megoldásokhoz hasonló módon megszervezett bálokra nem kerülhet sor. Nem lehet az 

egyetem vagy bármely kar nevét feltűntetni az eseményeken, és jegyet sem szabad 

árulni az egyes karokon. Ezeket folyamatosan figyelni fogják, és nem lesznek elnézőek, 

ha kiderül, hogy valaki bált szervez.  

Nanosz Eleni Vaya jelzi, hogy ezt a fajta verziót most hallja először az EHÖK 

elnöksége, és kíváncsi rá, hogy mi az oka. Főtitkár úr elmondja, hogy már a héten 

megtartott vezetői értekezleten jelezte Főigazgató asszony a döntést. A közbeszerzési 

eljárás még folyamatban van, a szükséges papírokat át fogják tekinteni, és ha 

megfelelően halad minden, akkor már februárban meg lehet szervezni a bálokat. 

Zaránd Péter jelzi, hogy az ülésen emlékei szerint még nem hangoztak el végleges 

döntések a kérdéskörben. Főtitkár úr kéri, hogy ne lovagoljanak a szavakon, ez a 

legutolsó információ, aminek ő birtokában van ezzel kapcsolatban. 

Kiss Ádám arról érdeklődik, hogy ha a tavalyi évben az volt a probléma a bálok 

megszerzésével, hogy nem volt meg a megfelelő jogi és jogszabályi környezet a 

szervezéshez, de azóta az egyetemnek van rendezvényes közbeszerzésre partnere. Ezt 

a lehetőséget miért nem vehetik igénybe a karok vagy az egyes részönkormányzatok. 

Főtitkár úr elmondja, hogy egyrészt azért mert nem szerepel benne a hallgatói 

rendezvényszervezésre a lehetőség, másrészt az egyetemi bál koncepciójában túl 

nagyszabású rendezvény megszervezése történne amit sem Rektor úr, sem ő nem 

tudnak támogatni különösen az elmúlt időszak eseményeit figyelembe véve.  

12.22 Megérkezett Kovács Fanni. A jelenlévő mandátumok száma 8. 

Kiss Ádám egyetértését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen kaliberű 

rendezvényt ilyen rövid idő alatt nem szerencsés lebonyolítani. Arról érdeklődik, hogy 

a karoknak nincsen e lehetősége bál szervezésére igénybe venni a közbeszerzési 

partnercég szolgáltatásait. Főtitkár úr elmondja, hogy a keretmegállapodásban 

szereplő egyetemi bál kifejezés egy rendezvény megszervezését teszi lehetővé. Kéri, 

hogy amennyiben elkezdtek egyeztetni a partnercéggel akkor ezt azonnali hatállyal 

rekesszék be.  

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 

 

3 

 
 

Főtitkár úr kitér arra is, hogy az elmúlt hét eseményei és a szenátusi felszólalás új 

megvilágításba helyezi a kapcsolatot a hallgatói önkormányzattal. Nem tartja 

helyesnek azt, ahogy a szenátuson eljárt az EHÖK elnöksége, szerinte a HÖK nem tud 

megfelelően megalapozott és felelős szakmai döntéseket hozni. A két kari elnöknek 

nem most hanem már jóval korábban le kellett volna mondani tisztségéről és amit 

előre megjósolt az most be is következett. Ez őt mint volt ÁJK HÖK tisztségviselőt 

nagyon mélyen érinti.  

Azt tanácsolja, hogy mindenki mondjon le tisztségéről és legyen megújulás a 

hallgatói önkormányzatban, mert ez mind a hallgatói önkormányzatiságra, mind az 

ELTE-re rossz fényt vet. Véleménye szerint ez a lépés megfelelően demonstratív lenne.  

12.37 Dr. Rónay Zoltán távozott.  

 

2. Gólyabálok 

 Zaránd Péter jelzi az elnökségnek, hogy nem volt még döntés a gólyabálokkal 

kapcsolatban és mindenképpen megkeresi Rektor urat ezzel a kérdéssel. Az elnökség 

tagjai a tavaszi rendezvényszervezés mellett döntenek.  

Zaránd Péter elmondta az elnökségnek, hogy Rektor úr válaszol Körösparti Péter 

levelére, amire érkezett is már viszont válasz is. Ismerteti a levél tartalmát. Kiemeli a 

két HÖK részéről szükséges lépések megtételének fontosságát valamint a 

következményeit. Tallár Ákosék vizsgálata elhúzódott így még döntés nem született a 

kérdésben.  

12.46-12.49-ig szünetet rendel el Zaránd Péter. 

Kiss Ádám szorgalmazza, hogy az EHÖK is válaszoljon HÖOK elnök úr levelére.  

 

3. Egyebek 

Senkinek nem volt egyebe. 

 

Vége: 12.53 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  
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Határozatok - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Andicsku Ivett 

Elnök Tag 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság 

 ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 

_________________________________________ 

Meiszterics Bálint 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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