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Jegyzőkönyv 

ELTE EHÖK Elnökségi 

2015. február 18. (szerda) 17:00 óra, 

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

 

1. Személyi kérdések 

2. Bejelentések 

3. Gólya- és felezőbálok 

4. Választási kérdések 

5. Alapszabály kérdések 

6. Egyebek 

 

Kezdés: 17.10 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Meiszterics 

Bálintot.  

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Napirend előzetesen kiküldésre került. Zaránd Péter javasolja harmadik 

napirendi pontba felvenni a gólya- és felezőbálok kérdését. Egyhangúlag elfogadta az 

elnökség a módosító javaslatot. 

Az így kialakult napirendet egyhangúlag elfogadta az elnökség. 

Jelenlévő mandátumok szám 9.  

 

1. Személyi kérdések 

Zaránd Péter gratulál Orbán András frissen megválasztott Ellenőrző Bizottsági 

elnöknek.  

Meiszterics Bálint a tárgynap éjfélével tanulmányi okok miatt lemond elnöki 

megbízotti tisztségéről. Zaránd Péter javasolja Andicsku Ivettet a tisztség betöltésére. 

Andicsku Ivett bemutatkozott az Elnökségnek. Zaránd Péter javasolja Kiss Edinát és 

Borbély Krisztiánt a Szavazatszedő és számláló Bizottságba. Egyhangúan támogatja az 

elnökség. 
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Szavazás eredménye:  

Andicsku Ivettet egyhangúlag támogatja az EHÖK Elnöksége.  

 

2. Bejelentések 

Kiss Edina február 20-ig várja a jelentkezéseket a HÖOK Küldöttgyűlésre melynek 

engedélyeztetése folyamatban. A HÖOK Felügyelő Bizottsága hamarosan kap új 

létszámokat az EMMI-től és újraszámolja az intézmények mandátumait. Kér 

mindenkinek jogviszonyigazolást.  

Az ESN ELTE alakuló ülése jelenleg zajlik. Megkapták a névhasználati jogot Rektor 

úrtól.  

Tóth Rita tájékoztatja az elnökséget arról, hogy kiírásra került a tudományos 

eredmények alapján kapható ösztöndíj, melyet az EHÖK Tudományos Bizottsága fog 

elbírálni. Kéri, hogy mindenki hirdesse.  

Zaránd Péter javasolja, hogy a külügyi mentortábor részvételi összegét minden 

kar fizesse saját mentorainak. Sujtó Attila és Sztilkovics Zorka jelzi, hogy nekik ez 

nagyon magas kiadás lenne. Zaránd Péter javasolja, hogy egy bizonyos részét, ami már 

nem fér bele a két kar költségvetésébe kiegészítik az EHÖK keretéről. 

Zák András a Neptun hibáiról és ezek jelzésének lépéseiről kérdez. Zaránd Péter 

elmondja, hogy a Kancellár úr elfoglalkozik a kérdéssel és várhatóan kibővítik az erre 

vonatkozó közbeszerzési szerződést. 

Borbély Krisztián ismerteti az elnökséggel a várható kari diákérvényesítési 

időpontokat.  

 

3. Gólya- és felezőbálok 

Zaránd Péter elmondja, hogy a tárgynapot megelőző napon volt az első 

egyeztetés a BPS Kft-vel. Kéri, hogy a tárgynap éjféléig mindenki küldje el a végleges 

dokumentációkat. Az folyamat másodkörös közbeszerzési eljárás keretében fog 

történni. A költségek kifizetése több módon történhet, ezt még pontosítani kell. 

Nanosz Eleni Vaya arról kérdez, hogy miként kerülnek megkülönböztetésre a 

jegyvásárlók. Zaránd Péter ígéretet tesz, hogy utánakérdez a dolognak. 
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Várhatóan a tárgyhetet követő héten lesz Gazdasági- és Rendezvényszervező 

Bizottági ülés.  

Nanosz Eleni Vaya arról érdeklődik, hogy a Rendezvényekért felelős referensi 

tisztség mikor kerül betöltésre. Zaránd Péter elmondja, hogy nem szeretne olyan 

embert felkérni, aki nem tud maradni a tisztségváltás után, így még nincsen ember 

ennek a betöltésére.  

Nanosz Eleni Vaya kéri, hogy a LEN-el minél hamarabb kezdjenek el foglalkozni.  

 

4. Választási kérdések 

Zaránd Péter beszámol a hétfői napon lezajlott elektronikus választásokkal 

kapcsolatos egyeztetésekről. Kéri, hogyha bárkinek kérdése van, az jelezze. 

Sztilkovics Zorka megemlíti, hogy a Tabajdi Péter által ígért részletes 

felhasználói segédanyag még nem érkezett meg. Sujtó Attila kéri, hogy a tárgyhetet 

követő héten is legyen lehetőség az egyeztetésre.  

 

5. Alapszabály kérdések 

Zaránd Péter elmondja, hogy abban állapodott meg Dr. Pozsár-Szentmiklósy 

Zoltánnal, hogy mindenki küldje el nekik átnézésre az alapszabályokat és ezután 

kerülnek be a kancelláriára Rikker Emíliához. A végső határidő, amíg minden 

részönkormányzati Küldöttgyűlésnek el kell fogadnia az alapszabályt az február 28. 

Többen jelzik ezzel kapcsolatos aggályaikat.  

 

6. Egyebek 

Sujtó Attila az SzMSz tervezetéről érdeklődik. Zaránd Péter nem tud még róla 

pontosat mondani, de amint lesz információja továbbítja azt.  

 

 

 

Vége: 18.05 
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Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

Andicsku Ivettet egyhangúlag támogatja az EHÖK 

Elnöksége.  

Dátumok - 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Orbán András  

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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