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Jegyzőkönyv 

EHÖK Rendkívüli Elnökségi 

2014. május 19. (19.00) 

Helyszí n: ELTE EHÖ K irodai ta rgyalo  terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 

 

1. Bejelentések 

2. Gólyatáborok 

3. Egyebek 

 

Zaránd Péter javasolja Csukovits Balázst jegyzőkönyv hitelesítésre, Kiss Edinát 

jegyzőkönyvvezetésre. Egyhangúan támogatva. 

8 fővel az elnökség határozatképes. 

Napirend egyhangúlag elfogadva. 

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter elmondja, hogy a szerdai, rendes elnökségin szeretné a bejelentéseket 

elmondani. 

2. Gólyatáborok 

Zaránd Péter elmondja, hogy pe nteken volt egyeztetni a go lyata borokro l. To bb 

opcio  van, de a GMF sza ma ra csak egy, ami pedig a ko zbeszerze s kií ra sa a go lyata borokra. 

Ezzel kapcsolatban mivel ma r erre egy ko zbeszerze s fut, de erre a ko zbeszerze s tv. 20%-

os szaba lyt í r elo , mert amennyiben van futo  ko zbeszerze s, csak az elso  sza mu  

ko zbeszerze s 20%-a to l te rhet el. 

18:18 Csonka Balázs megérkezik. 

Mandátumok száma: 9 

A ko ltse gvete s í gy 7 millio  Ft-tal kevesebb, az ige nyekhez me rve pedig 10 millio val 

kevesebb. I gy ebben a verzio ban le kell faragni a ko ltse gvete sekbo l. Van egy ma sik verzio , 

amit kidolgoztak a he tve ge n, szerda n lesz erro l egyeztete s. Ez az lenne, hogy a Wecon 

keresztu l lefoglalna nk a sza lla st e s a to bbi te telre e rte khata ron belu l szerezne nk ce get, ez 

lenne a konstrukcio , erre ma r fe l-fe l beleegyeze seket kaptak, de szerda n lesz erro l ve gso  

egyeztete s. 
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Viszont azt javasolja, hogy etto l fu ggetlenu l ke szu lju nk fel az A verzio ra, hogy akkor mit 

teszu nk. 

A GT-kben vannak go lya k e s felso bbe vesek is, vannak, ahol ezek nagyobb sza mban 

fordulnak elo , de vannak ahol kevesebb. 

Ke t u t van, az egyik a vende g/szervezo i dí jak beszede s. A ma sik pedig, hogy az egyes GT-k 

re szve teli dí ja n valamennyi emele st tegyu nk. Ehhez meg kell vizsga lni, hogy mennyire 

megterhelo  a go lya k sza ma ra. Amennyiben ezek a re szve teli dí jak befizeto dne nek a 

vende gek/szervezo k a ltal akkor 2-3 millio val cso kkenne a mí nusz. Dukán András Ferenc 

bemutatja a tavalyi ko ltse gvete st. 

18:30 Kiss Ádám megérkezik. 

A mandátumok száma 10. 

Dukán András Ferenc bemutatja azt a verzio s sza mí ta st, amelyben a szervezo k e s 

vende gek is fizetnek re szve teli dí jat. Tallár Ákos ke rde se, hogy ki lenne a ce g? Dukán 

András Ferenc elmondja, hogy a raja nlatok alapja n do lne el, hiszen ez e rte khata ron aluli. 

Zaránd Péter hozza teszi, hogy egyelo re ezzel nincs dolgunk, viszont azt meg kell ne zni, 

hogy ara nyosí tva mennyi az a mí nusz GT-kre lebontva mennyi a mí nusz. Vannak e 

marka ns elte re sek. 

IK: me g nem tudja k. 

TÖ K. Me g nem tudja k 

BTK: nem terveztek. 

A JK: ne gy e jszaka val sza molnak. Go lya sza mok 400 fo . 130 fo  lenne szervezo k/vende gek 

sza ma. 

Ta TK: nem terveztek elte re ssel. 

PPK: 190 go lya t szeretne nek levinni, szervezo kbo l pedig 5tel to bbet. 

TTK: gyo gymatek: 135 fo  go lya  

Fizika: +10 fo  go lya 

Geobio: 360 fo  go lya 

Ke mia: nem 

Kiss Ádám hozza teszi, hogy a po lo kat ki lehetne szedni belo le. Dukán András 

Ferenc elmondja, hogy nem, mert nagyon kis o sszeg, nem va ltoztat annyit, mint 

amennyire szu kse g van. 
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Zaránd Péter ke rdezi, hogy elfogadhato  e, hogy a szervezo k ugyanannyit fizetnek, mint a 

go lya k. Tallár Ákos elmondja, hogy az A JK-n nem megvalo sí thato  ez a forma, hogy 

ugyannyit fizessenek. Keczán Pál A JK felso bbe ves nincs, szervezo  130, 4 e jszaka. 

Vende gek te nylegesen ingyen vannak lent, 30 fo . Szervezo i dí j 17.000 Ft lenne. BTK 

felso bbe ves katego ria nincs, szervezo  90 fo , vende g marad nulla re sztvevo i dí j: 16.900 Ft, 

lenne. Szervezo i dí j marad. IK 18.000 Ft ko ru l lenne ha marad a re gi verzio , a felso bb e ves 

is etto l fu gg. 10.000 re menne fel. A ta bort kell kibe relni, nem a re sztvevo k sza ma alapja n. 

Szervezo  3 felso bbe ves 49, vende g 5. PPK 10.000 ft szervezo knek, vende geknek 0. TÖ K 

felso bbe ves 17.000 10 fo , 30 szervezo , 8 vende g. Nanosz Eleni szerint a mo dszer nem a 

legjobb, ma ske nt kellene. Ebben a forma ban, nem tud e rdemi informa cio t adni arro l, hogy 

mit e s hogyan emelne nek. Ta TK 16.500 Ft-os re szve teli dí j, 58 fo  szervezo . Kb. 5000 Ft-os 

szervezo i re szve teli dí jat tud mondani. Nanosz Eleni szerint mindenkinek egyse ges 

re szve teli dí jat kellene ke rni. 

Az elnökség vitát tart arról, hogy milyen alapon legyen a mínusz elosztása. 

Kiss Ádám szerint nem lehet megvalo sí tani ilyen keve s o sszegekbo l a go lyata borokat. 

Nanosz Eleni javaslata, hogy szumma zva osszuk el, hogy u gy kinek mennyi jutna. Tallár 

Ákos a javaslathoz hozza tette, hogy szerinte ez mu ko de s ke ptelenne  teszik a GT-t mert 

nem tudja k a hallgato k befizetni a re szve teli dí jat. 

Kiss Ádám hozza teszi, hogy szerinte  nem fog í gy mu ko dni, javasolja, hogy a HÖ K elno ko k 

vegye k fel a kapcsolatot a de ka nokat. 

Zaránd Péter hozza teszi, hogy a Kiss Ádám a ltal elmondottak jogosak, viszont ha ez a 

helyzet a ll fent az (A terv) akkor 3 napon belu l, a he ten el kell indí tani ehhez az elja ra st. 

Kiss Ádám szerint, a go lyata borok ebben a forma ban nem fognak mega llni, mert ezekkel 

a sza mokkal nem lehet dolgozni, hiszen a go lya k nem fogja k kifizetni a dí jat, plusz a 

ko ltse gekhez me rt sza lla sokat nem fognak tudni foglalni. Nanosz Eleni ke ri az elno kse get, 

hogy azonosan pro ba ljanak a ldozatokat va llalni a leada sok sora n. 

IK: 3.000.000 Ft 

Gyo gymatek: 1.415.000 Ft 

Fizika: 470.000 Ft 

Ke mia: 440.000 Ft 

Geobio: 200.000 Ft 
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A JK: 8.100.000 Ft 

PPK: 4.200.000 Ft 

TÖ K: 2.500.000 Ft 

Ta TK: 3.000.000 Ft 

BTK: 7.000.000 Ft 

Zara nd Pe ter hozza tesz, hogy ke t napon belu l el kell ke szí teni a GT-k mu szaki leí ra sa t, 

szerda e jfe lig el kell ke szí teni. 

3. Egyebek 

- 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok EHÖK vezetőképző jelentkezési határidő: Június 16. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Csukovits Balázs 

Elnök jegyzőkönyvhitelesítés 

ELTE Egyetemi Hallgato i Ö nkorma nyzat  

  

 

_________________________________________ 

Kiss Edina 

jegyzőkönyvvezető 
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