EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

Jegyzőkönyv
Elnökségi ülés
2015. szeptember 23. (szerda) 15:00 óra,
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Bejelentések
3. Gólyabálok tervezése
4. Egyebek
Kezdés: 15.06
Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku Ivettet.
Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.
Napirend előre kiküldésre került. Kiss Edina javasolja, a Rektori kulturális pályázat
kiírása című napirendi pontot a következő elnökségi ülésen tárgyalják.
Módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta az elnökség. A napirendi pontok egyhangúlag
elfogadva az elnökség által.
Jelenlévő mandátumok száma 10.
1.Elnöki beszámoló
Kiss Edina elmondja, egyeztetett Rikker Emíliával gólyabálokkal kapcsolatban.
Hétfőn egyeztetett Rektor úrral az OMHV kérdéséről és az ELTEfeszt rendezvényről. Kéri,
az ELTEfeszten mindenki minőségi időt töltsön el. Dr. Pozsár- Szentmiklósy Zoltán kérte,
minden karon egyeztessenek, hogy pontosan hol fogják gyűjteni az adományokat a
menekülteknek. Ezt a gyűjtést a HÖK minél jobban hirdesse, ezzel is segítve az esemény
sikerességét. A gólyatáborokról és az orientációs napokról ha elkészült az írásos
beszámoló, akkor azt kiegészítve elküldi majd Rektor úrnak és a Kancellárnak. A
Szolgáltatóközpontnak jelenleg Sujtó Attila és Dömötör Tamás Albert segítenek. Ma
délelőtt HÖOK elnökségin vett részt, NFTV és kormányrendelet módosító javaslatokról
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volt szó. OPEN Kecskemét levelet mindenkinek továbbította, miszerint Kecskemét
pályázik Európai Ifjúsági főváros címre. Az ELTE Hallgatói Önkormányzata támogató
levelet állít ki e pályázat részére. Október 23-ai megemlékezés helyszínét és pontos
időpontját egyeztette az elnökség. A városligeti szüreti mulatságon lévő fellépő költségét
az ELTE Hallgatói Önkormányzata jelentősen támogatja. Ezen a héten Váry Dániel a
gólyatábori elszámolást minden részönkormányzatnak kiküldi.
Giró-Szász Áron az OMHV nyilvánosságáról érdeklődik. A vezetőképzőn való
beszélgetésre reflektálva mennyi esély van, hogy nyilvános lesz az OMHV?
Kiss Edina elmondja, a Rektor úr támogatja.
Orosz Gábor érdeklődik, az előző OMHV kérdőív ki alkotta és fogadta el.
Kiss Edina sajnos erre nem tud pontos választ adni.
Márkus Mariann elmondja, nem elég specifikus kérdések vannak az OMHV-ba,
ezáltal komolytalanná válik.
Kiss Edina véleménye szerint, az elején legyen egy közös kérdésekből álló rész, majd
utána valamennyi specifikus kérdés.
Sztilkovics Zorka elmondja, náluk egy olyan kérdőívet is kitöltenek a külföldi
hallgatók amely öt kérdésből áll és ebből megfelelően letudja szűrni a dékánuk a
szükséges információkat.
Nemes Balázs elmondja, sok irányból le vannak korlátozva. Ha a megfelelő
százalékot nem érjük el, akkor esély sincs arra, hogy valamikor ez hasznos lehet. A
visszajelzésekkel pedig mindenféleképpen foglalkozni kellene.
Hoksza Zsolt szerint kardinális probléma a kérdőív tartalmával van. A vezetőképzőn
tárgyalták az OMHV bizottság létrejöttét.
Sztilkovics Zorka felajánlja a PPK segítségét az OMHV bizottságba.
2. Bejelentések
Giró-Szász Áron elmondja, a kari tanácson döntés született, miszerint jövőre is
Orientációs napok kerülnek megrendezésre. A HÖK-ös programokat sajnos nem
értékelték, felhívta a figyelmet a problémákra.
Orbán András tájékoztatja az elnökséget, miszerint az alapszabályban az szerepel,
hogy egy hallgató nem tölthet be egy évnél tovább két tisztséget.
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Giró-Szász Áron javasolja, az alapszabály módosításkor ezt az időt majd kevesebbre
módosítsák.
Orosz Gábor elmondja, először három hónapról volt szó, de a megfelelő átadás átvétel
miatt terjesztették ki egy évre.
Kiss Edina javasolja, az alapszabály módosítási javaslatokat október 7-ei elnökségi
ülésen tárgyalják.
Nemes Balázs tájékoztatja az elnökséget, előreláthatólag a TÓK-on és a BGGYK-n lesz
kihelyezett diákigazolvány érvényesítés.
3. Gólyabálok tervezése
BTK-TÓK-IK-TáTK előreláthatólag november 19-ére a Tüskecsarnokba tervezi a
gólyabált. BGGyK-TTK november 13-ára Lágymányosra, PPK-VIK is november 13-ára
tervezi a bált. ÁJK a mai napon fog egyeztetni a gólyabállal kapcsolatosan.
Kiss Edina kéri az elnökség tagjait, a kiküldött gólyabáli táblázatot mindenki töltse ki.
Kiss Edina prezentálja a jövőbeli terveit, miszerint szeretne összegyetemi farsangi bált
és december 3-ára Mikulás bulit.
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Dömötör Tamás Albert elmondja, a rendezvényes tisztségviselőknek ma kiküldött
egy részletes e-mailt a mikulás buliról és a rendezvényes naptár elkészítéséről. A
rendezvényes ülésekre kompetens embert delegáljanak, hogy tudjanak előre lépést tenni.
Orosz Gábor javasolja, határozzanak meg egy adott napot/napokat amikor a bizottsági
ülések lennének, mivel akkor jobban tudnának tervezni saját részönkormányzati
üléseket. ELTE-s rendezvényeket érdemesebb lenne ELTE-s termekbe szervezni és ezeket
pontosan felmérni.
4. Egyebek
Orbán András jelezte, az Ellenőrző Bizottsági tagok az üléseken nem tudják egyszerre
az alapszabályt figyelni és jegyzőkönyvet írni. Így azt szeretnék, hogy a jegyzőkönyvet ne
az Ellenőrző Bizottsági tagok írják.
Kiss Edina elmondja, továbbra is az EB feladata lesz a jegyzőkönyvírás.
Orbán András elmondja, az ügyrendeket az EB tagok véleményezni fogják.
Vége: 16:48
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_________________________________________

_________________________________________

Kiss Edina

Orbán András

Elnök

Ellenőrző Bizottság elnöke

ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Andicsku Ivett
Elnöki referens, jegyzőkönyvvezető
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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