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Jegyzőkönyv 

Elnökségi ülés 

2015. október 7. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

Napirend: 

1. Elnöki beszámoló 

2. Bejelentések 

3. Gólyabálok  

4. Alapszabály módosítási javaslatok- I.kör 

5. Egyebek 

 

Kezdés: 17.15 

Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku Ivettet. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Napirend előre kiküldésre került. Kiss Edina javasolja, a 3. napirendi pontot a Rektori 

kulturális pályázatok kiírását vegyék le a napirendről. 

     Módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta az elnökség. A napirendi pontok 

egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Jelen lévő mandátumok száma 9. 

 

1.Elnöki beszámoló 

Kiss Edina beszámol a pénteki ELTEfeszt rendezvényről. Hivatalos tájékoztatás 

alapján 2500 résztvevő volt jelen. Köszöni minden elnöknek és tisztségviselőnek a 

részvételt. A kari standok elhelyezése nem volt megfelelő, reméli a jövőben a szervezési 

feladatokban részt vehet a Hallgatói Önkormányzat. 

Márkus Mariann javasolja a jövőre nézve, hogy egy időpontban ugyanannak a 

karnak ne legyen több előadása. 

Kiss Edina hétfőn Egyetemvezetői értekezleten és Szenátusi ülésen vett részt. A 

HÖOK Választmányi ülésen a súlyozott tanulmányi átlag előterjesztésében az állam 2,5 a 
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HÖOK pedig 2,25-ös átlagot javasol. A HÖOK elkészített egy közéleti ösztöndíjajánlást, 

mivel az ELTE-n ez már létrejött, ezért csak a küldöttgyűlésen egy határozattal 

erősítenék meg a tagok a támogatásukat. 

Giró-Szász Áron szerint nem kell erről az ajánlatról szavaznia a küldöttgyűlésnek 

mivel ez az ELTE-n már működik. 

Kiss Edina véleménye, hogy majd amikor kiküldésre kerül az ajánlás akkor 

tárgyaljanak erről.   

Giró-Szász Áron érdeklődik, az elnökség tagjai egyeztettek-e a dékánokkal az 

OMHV-val kapcsolatban. 

Kiss Edina hétfőre kér időpontot Rektor Úrhoz, hogy az OMHV-ról egyeztessenek. 

Dr. Pozsár- Szentmiklósy Zoltánnal már egyeztetett, kéri az elnökség tagjait, mindenki 

értekezzen a kari vezetéssel. A következő ülésen pedig napirendi pontra veszi az OMHV-

t. 

Márkus Mariann elmondja, a BGGyK dékánja támogatja az OMHV nyilvánosságát 

viszont karon belül is ütköznek vélemények. 

  

2. Bejelentések 

Meiszterics Bálint elmondja, a toner közbeszerzés kiírásra került, gazdasági 

tisztségviselőknek ezzel kapcsolatban küld majd e-mailt. Az irodai közbeszerzés le fog 

járni, a következő pályázatot novemberben lehet leadni. NKH-val a keret megállapodás 

megszületett, kéri a kommunikációs műszaki specifikumokat küldjék el neki. 

Sztilkovics Zorka érdeklődik az elnökségi hétvégéről. 

Kiss Edina elmondja, nem találtak olyan időpontot, ami mindenkinek megfelelt volna, 

így lehetséges, hogy nem kerül megrendezésre. 

17:51 Traumberger Zsófia megérkezett. Jelen lévő mandátumok száma 10. 

Giró-Szász Áron elmondja, az ÁJK dékánja konfrontálódik, nem engedélyezi az ELTE 

Press továbbképzésének az ÁJK épületét helyszínek. 

Márkus Mariann bejelenti, november végén lejár az elnöki mandátuma így a hónap 

elején kiírásra kerül a pályázat. 

Lőrinczi Réka tájékoztatja az elnökséget, a rendszeres szociális támogatás 

ponthatárát meghatározták, utalási listákat elkészítette, a megfelelő összegek bekerültek 
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a neptunba. EHSZÖB határozatot hozott az Erasmus+ pályázatról. Párhuzamos képzés 

kompenzációról és a közéleti ösztöndíjról levélszavazást fog kiírni. 

Kiss Edina bejelenti, október 22-én 17:00 vagy 18:00-kor kerül megrendezésre a 

küldöttgyűlés. 

 

   3. Gólyabálok  

      Kiss Edina köszöni, hogy mindenki időben kitöltötte a táblázatot. Holnap Dr. Matisz 

Gabriellával tárgyalni fog a gólyabálokkal kapcsolatosan.  

Kiss Edina kéri az elnökség tagjait, a kari dékánokkal egyeztessék a gólyabált és 

írásos formában hagyják jóvá a rendezvényt. 

 

4. Alapszabály módosítási javaslatok- I.kör 

18.34 Giró-Szász Áron távozik, helyettesíti Sárhegyi István. Jelen lévő 

mandátumok száma 10. 

Az alapszabályban eszközölt módosítások egyesével ismertetésre és megvitatásra 

kerültek. A következő ülésen kidolgozzák a pontos megfogalmazást és a függőben lévő 

kérdésekre javaslatot kérnek Dr. Pozsát- Szentmiklósy Zoltántól. 

21.00 Traumberger Zsófia és Sárhegyi István távoznak. Jelen lévő mandátumok 

száma 8. 

 

5. Egyebek 

Hoksza Zsolt mindenkit szeretettel meghív az október 16-án megrendezésre kerülő 

gólyahajóra. 

Orosz Gábor mindenkit szeretettel meghív a jövő hét szerdán megrendezésre kerülő 

Szüreti mulatságra. 

 

 

Vége: 21:16 
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Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok október 22. : Küldöttgyűlés 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Kiss Edina Orbán András 

Elnök Ellenőrző Bizottság elnöke 

ELTE Hallgatói Önkormányzat ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  

 

 

 

_________________________________________ 

Andicsku Ivett 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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