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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi 

2014. március 26. (17.00) 

Helyszín: ELTE ÁJK B épület, B13-as terem (1053 Budapest; Kecskeméti utca 10-

12.) 

 

Napirend: 

 

1. Bejelentések 

2. Szenátusi anyagok tárgyalása 

3. TÓK HÖK Alapszabály módosítás 

4. EHÖK vezetőképző 

5. Rendezvényes közbeszerzés 

6. Egyebek 

 

Kezdés: 17.08 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre 

Meiszterics Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Zaránd Péter előzetesen jelezte módosító 

javaslatát e-mailben, miszerint szeretné napirendre vetetni a Szenátusi anyagok 

tárgyalását a napirend második pontjaként.   

A módosításokat egyhangúlag elfogadta az elnökség.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által a módosított napirend.  

Jelenlévő mandátumok szám 9. 

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter megköszönte az ÁJK-nak a helyszín biztosítását a Szerb utcában 

lévő áramszünet miatt. Kéri, hogy aki a tárgynapon kapott levelet Izsáki Zsolttól és a 

nyilatkozatot még nem küldte el elektronikus formában az haladéktalanul pótolja. 

Küldött a tárgynapon üzenetet, amiben a Karrier Központ kérését tolmácsolja a Virtuális 
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Állásbörzével kapcsolatban, hogy akinek van kapcsolata különböző cégekhez az javasolja 

a részvételüket a rendezvényes. A javaslatot tevők közt nyeremény kerül kisorsolásra. 

Kiss Ádám a rektori ellenőrzéssel kapcsolatban kérdezte az elnökséget, hogy mi alapján 

kerülnek bekérésre az egyes utalási listák, pályázatok. Zaránd Péter elmondta, hogy 

egyeztetett ezzel kapcsolatban Főosztályvezető úrral. Az ellenőrzés során az EHÖK-től 

kért olyan utalási listákat is be, amik nem szerepelnek a felkérő levélben, mivel másik 

keretről kerülnek kifizetésre. Kérte, hogy kérjen rektor úrtól egy módosítást a felkérő 

levélről, mivel addig nem vizsgálhatja a többi keretet, amíg arra nincsen 

meghatalmazása. Zaránd Péter válaszolt Sujtó Attila levélben feltett kérdésére, 

miszerint az Oktatási Igazgatóságtól még nem érkezett írásbeli válasz, de a héten 

mindenképpen megtörténik ennek pótlása. Nanosz Eleni Vaya kért egy pontosítást 

arról, hogy kinek is volt a felvetése a karok a tanulmányi osztálynak adják a keretük HKR 

által felajánlható százalékát, mert mikor ő a dékánasszonyánál járt, azt mondta Neki, 

hogy ezt a HÖK saját elhatározásból ajánlotta fel, és jelezte, hogy a TáTK tanulmányi 

osztályának nincsen szüksége az összegre. Zaránd Péter pontosított és elmondta, hogy 

ez a kérés Oktatási Igazgatóúr felöl érkezett. Valószínűleg kommunikációs hiba történt. 

Az írásbeli javaslat tartalmazni fogja lebontva karonként az igényeket is. A 

tanárképzésben érintett karoknak kiküldte Főtitkár úr levelét, amiben a választások 

átalakítására reflektál. Az érintett karok megbeszélik, hogy a tárgynapot követő napon 

tízkor találkoznak és részletesebben is megvizsgálják és átbeszélik a levél tartalmát. 

Megköszönte a meghívást a KolHÖK tárgynapot megelőző hétvégéjén tartott 

vezetőképzőjébe. Ismertette a szakterületi vezetőképzők időpontjai: rendezvény – sport- 

gazdaság: április 4-6 között, tudományos: április 18-20 között, tanulmányi- szociális- 

esélyes: április 25-27 között, sajtó- kommunikációs: május 2-4 között, elnökség: április 

16-18 között, a kabinethétvége a tárgyhét hétvégéjén kerül megrendezésre Velencén a 

Liget kempingben.  A tárgynapot megelőző napon volt HÖOK választmányi ülés, amivel 

kapcsolatban egyeztetett Garbai Ádámmal. A HÖOK közleményére nagyon kevés párt 

reagált, egy polkorrekt közleménnyel szeretnék befejezni az akciójukat. Az idei 

költségvetése a HÖOK-nak kilenc millióval fog nőni, így ötvenkilenc millió forint lesz a 

költségvetése. A következő küldöttgyűlésen lesz erről szavazás, valamint az előző évi 

beszámoló elfogadása. A vezetőképző április 10-13 között lesz. A jelentkezés és a 

szekciók részletei a tárgyhét péntekén érkeznek meg várhatóan. A hétvége költségeiről 

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 
ELNÖK 

 
 

3 

 
 

nincsen egyelőre információ. A HÖOK kérte, hogy az ELTE elleni per írásos beszámolóját 

küldjék meg nekik amint megérkezik. Ez heteken belül meg fog történni. A tavaszi 

fesztiválon több egyetemnek lesz hajója, többek közt az ELTE-nek is amire kaptak 70 

jegyet. A jegyek 500 forintba kerülnek, amit a HÖK egyben megvásárol és az ELTE Online 

segítségével kisorsol a hallgatók között. A rendezvény április 5-én kerül megrendezésre.  

 

2. Szenátusi anyagok tárgyalása 

Zaránd Péter ismertette a kiküldött szenátusi anyagokat, melyeknek a többsége 

kari autonómiát igényel, de azért mindegyiket megtárgyalták röviden, hogy az adott 

karon mi volt rá a reakció. A 2014-es költségvetés elfogadása napirendi pont került 

kiemelésre, melynek előterjesztője Dr. Juhászné Huszty Katalin. Zaránd Péter 

ismertetette a költségvetés jelenlegi állapotát, miszerint a költségvetési bizottság egy 

személy kivételével elfogadta a tervezetet, amiben a HÖK költségvetése a 8-as táblában 

szerepel és 70 milliós támogatást kap az egyetem részéről, ezzel is segítve a működést 

ebben az évben, valamint az átláthatóbb gazdálkodást is. Ha a szenátuson az egyik 

szenátusi tagnak bármilyen kérdése is lesz, azt igyekszik majd Zaránd Péter 

megválaszolni, de ennek nem nagy a valószínűsége.  

A másik napirendi pont, ami kiemelésre került az az Egyetem Adatvédelmi 

Szabályzata. Ennek harmadik függelékébe, ami felolvasásra került az ülésen, került 

belefoglalásra az, hogy a hallgatói érdekképviselők személyes beleegyezésével 

nyilvánosságra hozhatóak a közéleti ösztöndíjak összegei.  

 

3. TÓK HÖK Alapszabály módosítás 

Galántai Tamás beszámolt arról, hogy a módosítási javaslatokat március 11-én 

küldte el Főtitkár úrnak, akinek a véleményezése után március 24-én a TÓK 

Küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta. A módosítás több helyesírási hiba javítást, 

posztok feladatköreinek módosítását és új tisztségek létrehozását tartalmazza.  

A TÓK HÖK Alapszabály módisítása 8 igen, 0 nem 1 tartózkodással támogatva az 

elnökség által.   

 

4. EHÖK vezetőképző 
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Zaránd Péter beszámolt arról, hogy a 2014-es EHÖK vezetőképző Veszprémben 

kerül megrendezésre egy kollégiumban, kevesebb, mint 5 millió forintért. Az ehhez 

kapcsolódó anyagokat megküldte e-mailben. A tábor során esténként biztosítva lesz a 

hely által hallgató barát büfé és van helység az esti zenés táncos mulatságok 

megrendezésére is. A tisztségviselők részvételi díjat minden hallgatói önkormányzat 

maga fizetni, a meghívott előadók költsége arányosan lesz elosztva a karok között. 

Előzetesen egyeztetett Garbai Ádámmal és Soproni Tamással, azzal kapcsolatban, hogy 

szeretnének külföldi egyetemekről (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a 

Selye János Egyetem) is meghívott vendégeket, akiknek a költségeit az EHÖK állná.  

Kiss Ádám jelezte, hogy a kari részönkormányzatok nem számoltak ezzel a 

költséggel a tervezés során. Dukán András Ferenc megerősítette ezt és elmondta, hogy 

nem mindegyik önkormányzat tervezett ezzel a költséggel, ami várhatóan 

személyenként harminc-negyvenezer forint lesz. Még lehet tervezni vele, de előbb meg 

kell várni az elfogadott költségvetést. A vezetőképzőt az EHÖK fizeti majd és 

keretátadással lesznek kifizetve a kari részvételi díjak az EHÖK-nek.  

 

5. Rendezvényes közbeszerzés 

Zaránd Péter elmondta, hogy a rendezvényes közbeszerzéssel kapcsolatban 

megtörtént a borítékbontás. Sok pályázó volt, akik már meg is kapták az értesítést, így 

láthatják egymás ajánlattételét. Megvizsgálásra kerülnek a formai hibák, ami után 

hiánypótlásra lesznek felszólítva a pályázók. Dukán András Ferenc várja a következő 

bíráló bizottsági ülés meghívóját, és reméli ez még benne lesz a tervezett időpontban és 

alá lehet írni időben a szerződést.  

 

6. Egyebek 

Sztilkovics Zorka meghívta az elnökséget a tárgyhetet követő héten 

megrendezésre kerülő PPK Kari Napokra és javasolja, hogy a következő elnökségi ülés a 

PPK-n kerüljön megrendezésre.  

Nanosz Eleni Vaya arról kérdezett, hogy miből kerülnek kifizetésre a 

szakterületi vetőképzők és, hogy mennyire hátrány, ha egy részönkormányzat 

tisztségviselője nem tud részt venni rajta. Zaránd Péter válaszában kifejtette, hogy 

szerinte igen, valamint elmondta azt is, hogy az ÁJK-s vizsgálatok során az is felmerül, 
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hogy az egyes tisztségviselők kapják meg a megfelelő képzést a posztjukkal 

kapcsolatban, aminek megfelelő helyszíne lehet a szakterületi vezetőképző. A 

vezetőképzők költsége nem magas, nagyjából 3500 forint/fő/éj. Dukán András Ferenc 

kéri, hogy a kari vezetőképzők helyszínét legkésőbb a tervezett időpont előtt két héttel 

jelezzék a karok.  

Palóc André mindenki meghívott a tárgyhetet követő héten, csütörtökön 

megrendezésre kerülő ÁJK felezőbálra. Kérte, hogy a részvételi szándékot mindenki 

előre jelezze.  

Zaránd Péter elmondta, hogy a miután a szenátus elfogadja a 2014-es 

költségvetés utána két héten belül szeretné, ha tartanának ők is egy küldöttgyűlést, hogy 

a saját belső költségvetést is el tudják fogadni. Javasolja, hogy ezt a következő ülésen 

tárgyalják meg. Kérdezte az elnököket arról, hogy a tervezett költségvetéshez képest lesz 

e változás a költségvetésben. Több kar is jelezte, hogy igen, de csak minimális.  

Sujtó Attila mindenkit szeretettel vár a tárgynapon megrendezésre kerülő BTK_s 

bulira a Könyvtár Klubban.  

 

Vége: 18.22 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 
A TÓK HÖK Alapszabály módisítása 8 igen, 0 nem 1 

tartózkodással támogatva az elnökség által.   

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok 

Szakterületi vezetőképzők időpontjai: rendezvény – sport- 

gazdaság: április 4-6 között, tudományos: április 18-20 

között, tanulmányi- szociális- esélyes: április 25-27 között, 

sajtó- kommunikációs: május 2-4 között, elnökség: április 16-

18 között, a kabinethétvége március 28- 30 között.  
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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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