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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi 

2014. március 12. (17.00) 

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

 

Napirend: 

 

1. Bejelentések 

2. Könyvtári ügyek 

3. EHÖK vezetőképző 

4. Néptáncegyüttes kérdése 

5. Hallgatói csoportok 

6. Egyebek 

 

Kezdés: 17.08 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre 

Meiszterics Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen Zaránd Péter élt módosító javaslattal. 

Javasolta, hogy kerüljön fel napirendre az EHÖK vezetőképző kérdése, a 

Néptáncegyüttes korábban már tárgyalt ügye valamint egy HÖOK tartozás kifizetésének 

kérdése. A javasolt módosítások elfogadásáról az elnökség egyben szavazott.   

A módosításokat egyhangúlag elfogadta az elnökség.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által a módosított napirend.  

Jelenlévő mandátumok szám 7. 

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter elmondta, hogy a tárgynapot megelőző napon felkereste őt és 

rektor urat a Magyar Nemzet újságírója azzal a kérdéssel, hogy az egyes tisztségviselők 

milyen mértékű közéleti ösztöndíjban részesülnek valamint, hogy miként áll az ehhez 

kapcsolódó korábbi per. Főtitkár úrral konzultált a kérdésről és abban állapodtak meg, 
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hogy a 2010-es EHÖK küldöttgyűlési határozatot fogják az újságíró rendelkezésére 

bocsátani, amiben megszavazásra kerültek a közéleti ösztöndíjak összegei, a perrel 

kapcsolatban pedig főtitkár úr ad majd tájékoztatást.  

Az előző ülésen megszavazott módosítás belekerült a közbeszerzés kiírásába, ami 

a tárgynapot követően lesz nyilvános, így a közbeszerzés végének határideje is kitolódik 

március 24-re.  

Az ösztöndíjak kifizetésével kapcsolatban a hétvége folyamán egyeztetett több 

emberrel is, valamint erről tájékoztatta a kari önkormányzatokat. Az alapvető hibák 

javításán kívül két javaslatot tett főtitkár úrnak. Egyrészt az, hogy a kivetések határideje 

legyen kitolva, hogy mindenkinek megérkezhessen a pénze a gyűjtőszámlára. Ez nem 

kapott támogatást, mondván a tárgynapon megérkezett ösztöndíjak be tudnak érkezni a 

szükséges dátumig (március 15.) a gyűjtőszámára. A másik javaslat pedig az volt, hogy a 

főtitkári körlevelet meg kell újítani. Ezzel egyetértett főtitkár úr is. A szöveg 

módosításában ezentúl az fog szerepelni, hogy az ösztöndíjak megérkezésének várható 

időpontja minden hónap 12-e. Ezzel tudnak ezen túl számolni a hallgatók.  

A HÖOK 12 pontja megjelent több sajtóorgánumban is, melyre nem sok reakció 

érkezett a pártok részéről. 

17.17 Eleni Nanosz Vaya megérkezett. A jelenlévő mandátumok száma 8.  

  Hétvégén részt vett a TÓK HÖK vezetőképzőjén, ami az első olyan utazás volt, ami 

az új közbeszerzési partnerrel került megvalósításra. A kezdeti nehézségek ellenére 

minden rendben volt a szervezéssel.  

Soproni Tamás beszámolt az Erasmus pályázat Neptunban történő leadásainak 

problémájáról és arról, hogy emiatt a leadási határidő elektronikusan március 16-a 

éjfélre módosult a papíros pedig 17-e napközbenre.  

Borbély Krisztián beszámolt a diákérvényesítés elindulásáról valamint arról, 

hogy a tárgyhetet követő héten megkezdődik a Lágymányosi kampuszon valamint a 

BTK-n is az érvényesítés. Azok közül a karok közül ahol nem lesz kitelepült érvényesítés 

egyelőre csak a PPK jelezte, hogy igénylik azt a megoldást, miszerint a hallgatók 

meghatalmazással leadják a diákigazolványukat a kari HÖK irodában, azt a 

tisztségviselők átszállítják a Questurába, ahol megtörténik az érvényesítés és ezután a 

karokon a visszaosztása az igazolványoknak.  
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Zaránd Péter elmondta, hogy megkezdődtek az egyeztetések az érintett karok 

részvételével az osztatlan tanárképzésben résztvevők érdekképviseletével kapcsolatban. 

A következő ülés a tárgynapot követő napon lesz.  

Sujtó Attila beszámolt arról, hogy a belső ellenőrzéssel foglalkozó Izsáki Zsolt 

náluk zárta a vizsgálatot, de az első megbeszélt időpontot elfelejtette, a másodikra pedig 

késve érkezett és ez számára megkérdőjelezi az ügy komolyságát. Valamint érdeklődött 

a múlt héten tárgyalt tanulmányi osztályokhoz kapcsolódó ügyről, mellyel kapcsolatban 

Zaránd Péter elmondta, hogy továbbította az elnökség álláspontját. 

 

2. Könyvtári ügyek 

Ismét Ritzl András volt a vendég a napirendi ponttal kapcsolatban, aki elmondta, 

hogy az ülésen elhangzottakat kiküldette az elnökség számára és várja a kérdéseket, 

javaslatokat. Valamint saját véleményként elmondta, hogy ez a változtatás egy 

szolgáltatás csökkenés a hallgatók felé, hogy nem tudják helyben befizetni a 

tartozásukat, aminek az lehet a következménye, hogy más könyvtárakból fognak ezen túl 

kölcsönözni az egyetem polgárai, így csak abban az esetben javasolja a rendszer 

bevezetésété, ha megoldható lesz az, hogy a hallgató kiválassza a fizetés módját. A 

részönkormányzatok elnökei egyetértettek abban, hogy a köztes megoldása a 

legcélszerűbb. Tóth Rita aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az értesítő üzenet 

csak a Neptun rendszerében jelenik meg a hallgatóknak, mivel az évközbeni Neptun 

használat koránt sem olyan magas, így sokakhoz nem érhet el ez az információ. Az 

elnökség megállapodott abban, hogy egy külön e-mail-es értesítés is szükséges egyrészt 

a határidő lejárásáról, valamint a határidő lejártáról is. Ezt a kérést Ritzl András 

továbbítani fogja a könyvtári tanács számára.  

 

3. EHÖK vezetőképző 

Zaránd Péter ismertette az elnökséggel az EHÖK vezetőképző várható költségeit, 

abban az esetben, ha hasonló színvonalon szeretnének megszállni, mint az előző 

években Sarlóspusztán. valamint felvezette lehetőségként az olcsóbb megoldást kínáló 

PPP kollégiumok bérlését, ami bár nem olyan körülmények biztosítana, mint az elmúlt 

években, még mindig kulturált lehetőségek lennének a vezetőképző megtartására.  

17.38 Megérkezett Verderber Éva. A jelenlévő mandátumok száma 9.  
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Verderber Éva elmondta, hogy szerinte nem a szállás minősége a fontos, hanem 

a szakmai program. Ezzel a többi elnök is egyetértett, és megállapodtak abban, hogy egy 

kulturált kollégium is elegendő lesz a vezetőképző helyszínének. Sujtó Attila javasolta, 

hogy érdemes olyan helyszínt keresni ahova más kor is szervezhetünk rendezvényt.  

 

4. 2013-as HÖOK tartozás 

Zaránd Péter elmondta, hogy az ülést megelőzően kapott egy értesítést a HÖOK-

tól arról, hogy a 2013-om tavaszi vezetőképző kifizetésével még elmaradásban van az 

ELTE amit hétfő reggelig kéne pótolni. Fontos tudni azt is, hogy akkor az esemény 

megrendelése ellenjegyzés nélkül történt meg. A kapcsolódó számla nyomatott verzióját 

körbeadta az elnökök között. Kiss Ádám rákérdezett arra, hogy mért szerepel három 

különböző részvételi díj. Kiss Edina elmondta, hogy a három összeg azt takarja, hogy 

kivett részt mind a négy napon és a szekciókon is, ki vett részt csak három napon és a 

szekciókon is, és ki volt az aki nem vett részt a szekciókon, a lent tartózkodási időtől 

függetlenül. Kovács Márta elmondta, hogy amikor ez a foglalás megtörtént nem volt 

erre felhasználható kerete az EHÖK-nek, és a kifizetés is ellenjegyzés nélkül történt meg. 

Ő utasításba kapta főtitkár úrtól, hogy az utólagos kifizetéseket nem írhatja alá, azok 

csak gazdasági főigazgató asszony engedélyével fizethetőek ki.  

Szavazás a számla kifizetéséről: 7 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadta az elnökség a 

kifizetést. 

  

5. Néptáncegyüttes kérdése 

Zaránd Péter elmondta, hogy a néptáncegyüttessel kapcsolatban meghozott 

határozat módosításra szorul. Ennek oka az, hogy korábban az együttes terembérlése a 

sport és kulturális pályázatból lett finanszírozva, ami más személyhez tartozik, mint a 

működési keret, amire a határozatot hozták két héttel ezelőtt. Ha a határozat érvényben 

marad, akkor a néptáncegyüttesnek szerződést kell bontania a céggel akitől a termet 

bérlik, mivel újak lennének a szerződőt felek mivel a működési keret jelenleg főtitkár 

úrhoz tartozik és nem Seifert Tiborhoz aki aláírta a szerződést Kalina Gergellyel együtt. 

Egyeztetett ezzel kapcsolatban Dukán András Ferenccel és Kovács Mártával és azt 

találták a legmegfelelőbb megoldásnak, hogy a következő pályázási időszakig a sport és 

kulturális keretből kellene támogatni a néptáncegyüttest, hogy ne kelljen szerződést 
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módosítani. Nanosz Eleni Vaya aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egy olyan 

keretről költenek, amit csak pályáztatás útján lehet elkölteni és jelenleg ez nem kerül 

pályáztatásra. Kiss Ádám is aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy jelenleg is ebből 

a keretből volt támogatva az együttes, úgy hogy nem is volt pályázási időszak. Kovács 

Márta elmondta, hogy a szerződés, ami megkötésre került az határozatlan idejű és 

főtitkár úrtól kell azt kikérni. Zaránd Péter elmondta, hogy ezt a szerződést ki fogja 

kérni és megvizsgálja.  

A két héttel ezelőtt hozott határozat eltörlése: 5 igen, 0 nem, 4 tartózkodással elfogadásra 

került az elnökség által.  

 

6. Hallgatói csoportok 

Zaránd Péter elmondta, hogy az elnöki programjába foglaltak szerint 

szeretnének egy szorosabb együttműködést kialakítani az egyetemen működő 

szervezeti háttérrel rendelkező hallgatói csoportokkal és szeretnék őket egy közös 

fórum alá szervezni. A csoportokkal való kapcsolatfelvételhez nyújtott segítséget 

köszöni a kari kommunikációért felelős tisztségviselőknek. Összesen 70-80 ilyen 

csoportról van szó, akikkel a napokban megtörténik a kapcsolatfelvétel. A cél az, hogy 

félévente egyszer vagy kétszer egy fórumot szerveznének a számukra, hogy ők is 

beleszóljanak az egyetem életének alakulásába és az ő véleményük és igényeik is be 

legyenek csatornázva. Részletes tervezetet ezzel kapcsolatban majd kiküldi az elnökség 

számára. Az első ilyen fórumot áprilisra tervezik, vagy valamelyik lágymányosi 

épületben vagy az ÁJK-n.  

 

7. Egyebek 

Zaránd Péter megköszönte Verderber Évának a több éves munkáját, aki pedig 

mindenkit meghívott a március 17-én öt órakor tartandó elnökválasztó küldöttgyűlésre. 

 Nanosz Eleni Vaya visszatért a HÖOK tartozásos napirendi ponthoz és jelezte, 

hogy akkor még kellett, hogy legyen pénz az EHÖK keretén, mert az állami normatívát 

időarányosan költötték el ami májusig kitartott, és ennek a kifizetésnek a számonkérése 

csak a HÖOK-on múlt.  Zaránd Péter elmondta, hogy nem azzal volt a baj, hogy nem volt 

pénz a kereten, hanem, hogy a megrendelés nem volt szabályos, mert nem történt 

ellenjegyzés.   
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Kiss Edina átadta Csonka Balázs meghívóját a tárgynapon zajló Kerekes 

napokra.  

Vége: 18.32 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 

A két héttel ezelőtt hozott határozat eltörlése: 5 igen, 0 nem, 

4 tartózkodással elfogadásra került az elnökség által.  

Szavazás a számla kifizetéséről: 7 igen, 0 nem, 2 

tartózkodással elfogadta az elnökség a kifizetést. 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Hermán Dániel 

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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