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Jegyzőkönyv 

EHÖK Küldöttgyűlés 

2013. december 10. (18.30) 

Helyszín: ELTE BTK Kari tanács terem (Budapest, Múzeum körút 4/A) 

 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója  

2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. Az ELTE HÖK 2013-as költéseinek beszámolója 

a) 2013.január 1. és október 6. között  

b) 2013.október 6. és december 3. között   

4. Alapszabálymódosítás 

5. Személyi kérdések  

a) Szenátusi tag megválasztása 

b) Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása 

6. Egyebek 

 

Kezdés: 18.54 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után megköszöni a BTK HÖK-nek a 

terembiztosítást az ülésre. Ezután felkéri az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy tartson 

egy mandátum ellenőrzést.  

Hermán Dániel az ülést 24 jelenlévő mandátummal határozatképesnek 

nyilvánítja.  

Zaránd Péter javasolja Meiszterics Bálintot jegyzőkönyvvezetésre.  

Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen senki nem élt módosító javaslattal. 

Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.  

 

1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója  
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Zaránd Péter beszámolójának kiegészítésében tájékoztatta a küldöttgyűlést 

arról, hogy milyen közérdekű adatigényléseknek és KEHI-s ellenőrzéseknek tett eleget 

az ELTE HÖK és azt is, hogy ez mennyiben nehezítette meg a mindennapos 

érdekképviseleti munkát. A beszámolójából kimaradt, hogy november 30-án részt vett a 

Felsőoktatási dolgozók szakszervezeti hétvégéjén, mint meghívott előadó. Beszámolt 

arról, hogy az elmúlt két hónapban sokat foglalkoztak a költségvetési konszlidáció 

megoldásával.  

Tóth Róza azzal egészítette ki a beszámolóját, hogy december 2-ig elkészítették a 

szociális támogatások bíráláshoz kapcsolódó dokumentumot, amit fel is küldött oktatási 

főigazgató úrnak. Beszámolt a Neptun jogosultságok változásáról.  

Dukán András Ferenc beszámolóját azzal egészítette ki, hogy újabb szakaszába 

lépett a KEHI ellenőrzés, és kéri minden kar segítségét ezzel kapcsolatban.  

Mészáros Ádám azzal egészítette ki a beszámolóját, hogy tájékoztatta a 

küldöttgyűlést az OMHV kampány állásáról, valamint arról, hogy a Tanulmányi 

Bizottsággal elkezdtek dolgozni a HKR módosításain. Valamint elmondta, hogy kiküldte 

az SDA meghívását a Neptunnal kapcsolatos konferenciáról, és kérte a karokat, hogy 

mindenki gyűjtse be az esetleges jelzéseket, amit továbbítani szeretnének az SDA felé. 

Soproni Tamás beszámolója kiegészítésében elmondta, hogy a housing 

szolgáltatással kapcsolatban felvette a kapcsolatot az NKMO osztályvezetőjével és már 

januárban elindulhat a dolog.  

Molnár Dániel a kiegészítése során elmondta, hogy a sítábor kampány 

önhibájukon kívül csúszott így meghosszabbították a jelentkezési határidőt is. Lezárult a 

Mikulás kampány, és köszöni a segítséget minden karnak.  

Zaránd Péter mandátumellenőrzést kér az Ellenőrző bizottságtól. Hermán 

Dániel megállapítja, hogy a jelenlévő mandátumok száma 25.  

Sujtó Attila kérdést intézett Dukán András Ferenc beszámolójához azzal 

kapcsolatban, hogy miért volt benne olyan esemény, hogy saját magával volt 

megbeszélésen. Dukán András Ferenc elmondta, hogy egy szerkesztési hiba miatt 

került bele és azokban az időpontokban Kiss Edina kabinetfőnökkel volt találkozója.  

Hermán Dániel Tabajdi Pétert jelöli a szavazatszedő és számláló bizottságba, aki 

a jelölést elfogadja.  
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Egyhangúlag támogatja őt a Küldöttgyűlés.  

Először az EHÖK Elnökének és referenseinek beszámolójáról szavaznak majd az 

alelnökökéről egyesével nyílt szavazással. 

EHÖK Elnökének és referenseinek beszámolóját 24 igen, 1 tartózkodással elfogadva a 

küldöttgyűlés által. 

Tóth Róza szociális alelnök beszámolója egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Dukán András Ferenc gazdasági alelnök beszámolója egyhangúlag elfogadva a 

küldöttgyűlés által. 

Mészáros Ádám tanulmányi alelnök beszámolója egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés 

által. 

Soproni Tamás beszámolója 22 igen, 1 nem, 2 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés 

által. 

Molnár Dániel közkapcsolati alelnök beszámolója egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés 

által. 

 

2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója  

Zaránd Péter megkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy számoljon be eddigi 

munkájáról.  

Hermán Dániel tájékoztatja a küldöttgyűlés arról, hogy október 7-én megalakult 

az új bizottság és elnököt is választottak maguk közül. A kabinet munkájában nem 

találtak szabálytalanságot ez idő alatt. Két állásfoglalás érkezett be hozzájuk melyeket a 

tárgynapot követő napon fognak teljesíteni. igyekeznek a jövőben minden bizottsági 

ülésen részt venni.  

Szimpátiaszavazással az EHÖK Küldöttgyűlése egyhangúlag támogatja a beszámolót.  

 

3. Az ELTE HÖK 2013-as költéseinek beszámolója 

Zaránd Péter elmondja, hogy azért lett szétszedve a két időszak mivel az átadás-

átvétel cezúrát jelent a költségvetésben is. A GMF felé is ilyen formában lesz elküldve a 

költségvetési beszámoló. Az éve eleji időszakról részletes beszámolót kértek az elődtől, 

és ezt meg is kapták. A második szakasz költéseiről a beszámolót a mostani kabinet fogja 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

1052 Budapest, Gerlóczy u. 11. 
Tel.: +36 (20) 962 0650, Fax: 483-8000/8257 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu 

 
 

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
KÜLDÖTTGYŰLÉS 

 

4 

 
 

elkészíteni. Az itteni költéseket mindenki ismerheti, mivel szavaztak róluk elnökségi 

üléseken is.  

a) 2013.január 1. és október 6. között 

Dukán András Ferenc kivetíti a költéseket tartalmazó táblázatott a 

Küldöttgyűlésnek.  

2013.október 6. és december 3. között   

A második sorban az újságok kiadványok költsége látható, utána az irodaszer 

és tonner beszerzés, utána a HÖOK Közgyűlés részvételi díja és a legutolsó sorban a 

HÖOK vezetőképző részvételi díja. Ezután egyesével megmutatja a karok költésit 

oszloponként a Küldöttgyűlésnek. A táblázatba még a telefondíjak és a 

közalkalmazottak fizetése nem került rögzítésre.  

Sujtó Attila technikai észrevétellel élt, amit már korábban e-mailben jelzett 

már, de itt is megemlíti, hogy szerinte az ilyen jellegű mellékletet a meghívóval 

együtt kell kiküldeni, hogy időben tájékoztatni tudja legközelebb a küldöttgyűlési 

tagjait. Illetve azt kéri, hogy ha van rá lehetőség, akkor az októberi időpont előtti 

költéseket. Dukán András Ferenc mutatott egy másik táblázatot is az EHÖK 

bevételeiről és annak tételes leírásáról. Kérdés nem érkezik a témában.  

 

4. Alapszabálymódosítás 

Zaránd Péter a napirendi pontot felvezeti. Elmondja, hogy azért van szükség a 

módosításra, mivel az EHÖK iroda elköltözött így az alapszabályban is meg kell 

változtatni a székhelyet a jelenlegi címére az irodának. A napirendet előre kiküldte, 

kérdés nem érkezett hozz. 

Szavazás eredménye: 

Az alapszabálymódosítása egyhangúlag támogatva az EHÖK Küldöttgyűlése által.  

 

5. Személyi kérdések  

a) Szenátusi tag megválasztása 

Zaránd Péter felvezette a szavazást azzal, hogy Sztikler Zsófia megüresedett 

szenátusi helyére a PPK-ról érkezett jelölést az Elnökség egyhangúlag támogatta.  
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Más jelölés nem érkezett a posztra így Zágonyi Beátát jelölik. Hermán Dániel 

tájékoztatja a Küldöttgyűlést arról, hogy személy kérdés esetén nem lehet 

tartózkodni sem érvénytelenül szavazni. Zaránd Péter javaslatára a szavazás a 

következő napirenddel összevonva fog történni.  

b)  Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása 

Galántai Tamást a TÓK HÖK elnökének választották, így le kellett mondania az 

EHÖK EB tagságáról. Most Galántai Tamás Tamási Lucát jelöli az EHÖK EB-be.  

Szavazás eredménye: 

Zágonyi Beáta 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelennel az ELTE Szenátusának tagjává delegálta 

az EHÖK Küldöttgyűlése.   

Tamási Lucát 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelennel az EHÖK Ellenőrző Bizottság tagjává 

választotta az EHÖK Küldöttgyűlése.  

 

6. Egyebek 

Kiss Edina mindenkit invitál a következő héten tartandó EHÖK karácsonyra 18-

án 21 órakor.  

Sujtó Attila gratulál Nanosz Eleninek az újonnan megválasztott TáTK HÖK 

elnöknek.  

Bubla Áron mindenkinek megköszöni a közreműködést a Mikuláscsomag 

gyűjtésben.  

Vége: 19.28 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 

EHÖK Elnökének és referenseinek beszámolóját 24 igen, 1 

tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Tóth Róza Szociális alelnök beszámolója egyhangúlag 

elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Dukán András Ferenc gazdasági alelnök beszámolója 

egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Mészáros Ádám tanulmányi alelnök beszámolója 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

1052 Budapest, Gerlóczy u. 11. 
Tel.: +36 (20) 962 0650, Fax: 483-8000/8257 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu 

 
 

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
KÜLDÖTTGYŰLÉS 

 

6 

 
 

egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Soproni Tamás beszámolója 22 igen, 1 nem, 2 tartózkodással 

elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Molnár Dániel közkapcsolati alelnök beszámolója 

egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- Zágonyi Beáta 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelennel az ELTE 

Szenátusának tagjává delegálta az EHÖK Küldöttgyűlése.   

Tamási Lucát 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az EHÖK 

Ellenőrző bizottság tagjává választotta az EHÖK 

Küldöttgyűlése.  

Dátumok - ELTE HÖK karácsony 2013. december 18. 21 óra 

 

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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