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Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku Ivettet.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen senki nem élt módosító javaslattal.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Jelenlévő mandátumok száma 9.
1.Vendégünk Láng Bernadett, az ELTE „Eötvös” Művészeti Együttes koordinátora
Láng Bernadett röviden bemutatja az együttest. A művészeti együttesnek a tagjai
bármely egyetem hallgatói lehetnek, diploma megszerzése után is megőrizhetik a
tagságukat. Bármely ELTE karon szívesen fellépnek hosszabb- rövidebb műsorral. Ezek a
fellépések nem vonzanak magukkal költségeket, csak akkor, ha a nagy zenekar is fellép.
Karrierközponton keresztül a hallgatók három kreditért is igénybe tudják venni a
tagságot. A HÖK együttműködését kéri, ha lehetséges akkor a HÖK-ös holnapon jelenjen
meg az együttesük, mivel a kultúra is fontos a mindennapi életben. Reklámfilm
készítéséhez pedig, ahogy régebben is tárgyalták szívesen fogadják a segítő kezeket.
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Kiss Edina elmondja, felrakják a HÖK honlapja és az ELTE Online-ra is a hirdetésüket.
Amint összeáll az ELTEvízió stábja, ők pedig segíteni fognak a reklámfilm forgatásában.
2. Elnöki beszámoló
Kiss Edina ismerteti az elnökséggel az előző héten kitöltött elnökségi ülések menetéről
szóló kérdőívek eredményeit.
Hétfőn egyetemvezetői értekezleten vett részt, ahol tárgyalták az NFTV módosításokat.
Miszerint akik már évekkel ezelőtt abszolváltak de a régi NFTV szerint kezdtek, az ő
jogviszonyuk hogyan alakul. Erre még nincs kidolgozott koncepció, az Oktatási
Igazgatóság foglalkozik ezzel. Nagyobb kérdés az egyetem vezetői értekezleten a
migrációs kérdés volt. Létrejött egy Migrációs Kutatóközpont, melynek a tagjai oktatók,
akik foglalkoznak interkulturális- kulturális témákkal és összeállítottak egy kutatási
tervet, programot, amivel tudják segíteni a migránsokat. Az Egyetem indít kurzusokat,
melynek célja tanácsadás a helyzetek kezelésére, ami nem mindennapos. Közös
kommunikáció lesz a nyilvánosság felé. Ezt az ELTE karok dékánja és a kollégium
főigazgatója is támogatja. Az egyetem nem szeretne ebből politikai kérdést folytatni.
Gyűjtést szerveznek, amit az ÁJK kezdeményezett.
Márkus Mariann elmondja, kari tanácson tárgyalták ezt a témát. HÖK felvette a
kapcsolatot az adománygyűjtő helyekkel, de csak pénzbeli adományt fogadnak el.
Felajánlották emberi erőforrásaikat.
Orosz Gábor elmondja, a kollégisták is segítik a migránsokat. Véleménye szerint
humán erőforrás és pénzbeli támogatásra van szükség.
Murai László elmondja, közös központi koncepcióra van szükség.
Hoksza Zsolt kiemeli, hogy ez politikailag érzékeny téma, de támogatja a
kezdeményezéseket.
Sztilkovics Zorka elmondja, a PPK tanácsadást ajánlott fel, valamint nyelvoktatás
lehetőségét is tárgyalták a karukon.
Kiss Edina elmondja, HÖOK választmányon is tárgyalták a migrációs kérdést. HÖOK
szeretne egy civil szervezettel segíteni a kialakult helyzetet. HÖOK szeretne egy olyan
szervezést mely régiós és intézményi szinten is buzdítaná a hallgatókat önkéntességre.

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
Tel.: +36 (30) 521 3143, Fax: 483-8000/8256
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu

2

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG
HATÁROZAT:
Az elnökség egyhangúlag támogatja és határozatot hoz arról, hogy az ELTE
kezdeményezéséhez migrációs kérdésben csatlakozzon az ELTE Hallgatói Önkormányzata.
Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy a Hallgatói Önkormányzat Országos
Konferenciájának kezdeményezéséhez migrációs kérdésben csatlakozzon az ELTE Hallgatói
Önkormányzata.
Kiss Edina elmondja, a tegnapi választmányi ülésen részt vett a budapesti rendőr
főkapitányság baleseti és bűnmegelőzési osztályáról két vezető. Felajánlották, hogy akár
egy ELTE biztonsági napon szívesen szolgáltatnak prevenciós és interaktív programokat.
A HÖOK vezetőképző november 6-8 között kerül megrendezésre, amire közös
leutazást még tárgyalni fogják a későbbiekben.
Szerdán 14:00 órakor OHÜB ülés lesz, aki nem tud részt venni, az delegáljon valakit
maga helyett.
A Szolgáltatóközpont megbízott vezetője Agárdi Krisztina. Sujtó Attila és Dömötör
Tamás Albert kabinettagok nyújtanak a Szolgáltatóközpontnak segítséget az ELTEfeszt
szervezésben. Az ELTEfeszten minden részönkormányzatból szükség lesz további
segítőkre.
3. Bejelentések
Zák András elmondja, az itthoni erasmus pályázattal nincs semmi probléma.
Váry

Dániel

elmondja,

a

KHTEÖ

megszűnésével

a

továbbiakban

az

iskolaszövetkezeten keresztül tudjuk a hallgatói munkát jutalmazni.
Elmúlt évek tapasztalatai és a jövőre vonatkozó terveitek alapján össze kellene szedni
a gazdasági alelnököknek azokat a munkaköröket/feladatokat, melyeket a hallgatók
elláthatnak. A hallgatónak egy belépési nyilatkozatot és egy munkaszerződést kell
kitölteni az Iskolaszövetkezettel.
Kiss Edina kéri az elnökség tagjait minden részönkormányzatnál legyen egy
kapcsolattartó aki tartja a kapcsolatot Váry Dániellel. Az Iskolaszövetkezetnek a tagja csak
nappali aktív és passzív hallgató lehet.
Lőrinczi Réka Gyöngyi elmondja, az ISZTK keretei pénteken fognak érkezni. Tegnap
megérkezett a dékánoknak a KÖB kinevezéssel kapcsolatos dokumentumok. A dékánok a
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kari Hallgatói Önkormányzat egyetértésével együtt fogja meghatározni az ISZTK keret
százalékos felosztási arányát.
4. Gólyatáborok és Orientációs Napok értékelése
Kiss Edina köszöni mindenkinek a megfelelő kommunikációt. Gratulál mindenkinek a
szervezéshez. Mivel a gólyatáborokról és az orientációs napokról volt egy külön értékelő
megbeszélés így senki nem kívánta kiegészíteni ezt a napirendi pontot.
5. Gólyabálok előzetes tervezése
Kiss Edina elmondja, folyamatosan egyeztet Dr. Rikker Emíliával, hogyan lehet
költséghatékonyan megszervezni a gólyabálokat.
Sztilkovics Zorka elmondja idén is a BME VIK-el közösen szervezik a gólyabált.
Előreláthatólag november 13-ára.
Takács Bence elmondja, előreláthatólag november 19-én szeretnék a gólyabált a
Parlament nevű szórakozóhelyen.
Murai László elmondja, a BTK-TÓK-IK közösen szeretné szervezni gólyabált.
Bármelyik részönkormányzat csatlakozhat hozzájuk.
Hoksza Zsolt közli a TTK HÖK a BGGYK-val szeretne közösen gólyabált szervezni,
november 13-ra.
6. Egyebek
Sztilkovics Zorka mindenkit szeretettel meghív a szeptember 18-án megrendezésre
kerülő jótékonysági bálra.
Traumberger Zsófia mindenkit szeretettel vár a kari bulijukra.
Kiss Edina elmondja, jövő héten ha megoldható 15:00-kor lenne az elnökségi ülés.
Takács Bence szeretettel meghívja az elnökség tagjait a gólyatábor after
rendezvényükre.
Vége: 20:30
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Teendők,

-

határidőkkel

Az elnökség egyhangúlag támogatja és határozatot hoz arról,
hogy az ELTE kezdeményezéséhez migrációs kérdésben
csatlakozzon az ELTE Hallgatói Önkormányzata.
Határozatok

Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy a Hallgatói
Önkormányzat

Országos

Konferenciájának

kezdeményezéséhez migrációs kérdésben csatlakozzon az
ELTE Hallgatói Önkormányzata.
Delegálások
(Személyi

-

kérdések)
Dátumok

november 6-8: HÖOK vezetőképző
5

Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________

_________________________________________

Kiss Edina

Horváth Mihály

Elnök

Ellenőrző Bizottság tagja

ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Andicsku Ivett
Elnöki referens, jegyzőkönyvvezető
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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