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Jegyzőkönyv 

Elnökségi ülés 

2015. november 4. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

Napirend: 

1. Vendégünk Agárdi Krisztina, az ELTE Hallgatói Szolgáltató és Sportközpont 

megbízott vezetője 

2. Elnöki beszámoló 

3. Bejelentések 

4. HÖOK Vezetőképző részleteinek megbeszélése 

5. EHÖK Küldöttgyűlés időpontja és előterjesztés-készítés ütemezésének 

megvitatása 

6. Egyebek 

 

Kezdés: 17.08 

Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku Ivettet. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Sztilkovics Zorkát a PPK HÖK elnökét Baranyai Melinda, Márkus Mariannt a BGGyK 

HÖK elnökét Sztrecsko Boglárka helyettesíti. 

Napirend előre kiküldésre került, senki nem élt módosító javaslattal. 

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Jelen lévő mandátumok száma 9. 

 

1. Vendégünk Agárdi Krisztina, az ELTE Hallgatói Szolgáltató és Sportközpont 

megbízott vezetője 

Agárdi Krisztina elmondja, kidolgozásra került a kancellária ügyrendje, sikerült 

jobban definiálni magukat és 3 osztály létrejötte is szerepel benne. Pontos dátumot nem 

tud mondani, hogy mikorra lesz kész az ügyrend. ELTE Karrierközpont osztálynál 

karriert támogató tevékenység szolgálat működik, fejlesztő tevékenységek, tanácsadás 
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van. Reméli a tanácsadás angol nyelven is működni fog, és a későbbiekben pénzügyi és 

tanulási tanácsadással is bővülni fog. Munkaerő piaci kapcsolattartás lesz a másik vonala 

ennek az osztálynak. Fogyatékos ügyi központ itt jött létre először, melynek vezetője 

Kovács Kriszta. Utalványkódok központosítását megreformálták. Három alkalmazott 

(gyógypedagógus) dolgozik ennél a központnál, akik a speciális szükségletű 

hallgatóknak segítenek és felmérik az akadálymentesítés igényét. 

Murai László elmondja, a BTK-n az „esély” szobában nincs elegendő kísérő/segítő, 

reméli a központosítás rendszere csak a kezdeti stádiumban akadozik. 

Agárdi Krisztina tudja, hogy sok probléma van még, ezeket Kovács Krisztának 

jelezzék. Próbáltak mindent igényt kielégíteni, amit a karok jeleztek. 

Kiss Edina szerint gyors megoldás kellene, hogy a Questurát meglehessen közelíteni 

kerekes székkel, mert ez jelenleg nem megoldott. 

Agárdi Krisztina a Questura átköltözésénél jelezte, hogy ez nem akadálymentesített 

rész. Kancellár úr ígérete szerint az egész könyvtár akadálymentesítve lesz, ezzel 

kapcsolatban az első önkormányzati tárgyalások már megvoltak, de pontos időpontot 

nem tud mondani. 

Kiss Edina kérdezi, eszközök beszerzése milyen keretből történik? A hallgatókat 

esetleg meglehetne kérdezni pontosan milyen eszközökre lenne szükségük. 

Agárdi Krisztina válaszol, a 256-os utalványkódon történik az eszközök beszerzése, 

ami az Esélyegyenlőségi Bizottság kompetenciája. Ezt az összeget nem kell kötelezően 

elkölteni, így ha a jegyzőkönyv alapján úgy látják nem megfelelő eszközöket vásárolnánk 

akkor szóljatok nyugodtan. 

Lőrinczi Réka érdeklődik, eszköz beszerzésre milyen keret összeg áll 

rendelkezésükre. 

Agárdi Krisztina közli, a 256-os utalványkódon egy elkülönített százalék rész van, 

ami összesen 40 millió Ft amiből 10 millió Ft-ot költöttek el. A 265-ös utalványkódon 

pedig 34-36 millió Ft összeg van, amiből 25 millió Ft-ot a könyvtár akadálymentesítésére 

fordítanak. 

Agárdi Krisztina elmondja, a következő osztály a Questura, ami a Hallgatói 

Szolgáltató és Sportközponthoz fog tartozni. Az első változás megtörtént miszerint a 
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Lágymányosi Campuson létrejött egy ügyfélszolgálat, aminek a nyitvatartási idejét 

bővíteni akarják. 

A harmadik osztály pedig a Sport iroda, melyet pályázat útján hozták létre, kötelezi 

az egyetemet, hogy 1 évig fenntartsa a működésüket. 

Az Alumni titkárság feladatköreit a Karrierközpont és a Rektori titkárság látta el, de 

ezt átalakították, így megalakult a Rektori Kabinet. 

Kiss Edina véleménye szerint az alumni helyzete nem megfelelő. Ha nincs kialakítva 

egy megfelelő közösség, akkor nem fognak csatlakozni a szervezethez. 

Agárdi Krisztina egyetért az előtte szólóval, a titkárság adminisztratív feladatokat 

végez. Külső erőforrásokat kellene keresni. A szabályzat módosítása függőben van, 

miszerint alumni tagnak online felületen lehessen majd jelentkezni. 

Giró-Szász Áron értékeli a szabályzaton való előrelépést. Véleménye szerint a 

probléma az ELTE identitással van, ez nincs kialakítva és ezáltal nem működik 

megfelelően a szervezet. 

Agárdi Krisztina szerint nem az alumni szervezet feladata lenne az identitás 

kialakítása. Meg kellene keresni, hogy pontosan ki a kompetens ebben a kérdésben. 

Orosz Gábor javasolja, a szervezetet újra kellene gondolni és legelőről felépíteni. Ne 

csak a karok kínáljanak identitást hanem az ELTE. 

Murai László érdeklődik, ezen pontosan hányan dolgoznak? 

Agárdi Krisztina válaszol, üres ez a státusz, jelenleg betöltetlen ezért van 

meghirdetve a virtuális állásbörzén. 

Orosz Gábor érdeklődik, rendezvények területén lehet-e támaszkodni a központra. 

Agárdi Krisztina elmondja, hosszú távon igen, de először alapvető kérdéseket kell 

eldönteni. Jelenlegi szervezet erre nem alkalmas, keresni kell erre egy kompetens 

embert. 

Kiss Edina elmondja, az SZMSZ 50§-ban szerepel a központ vezetőjének ki kell 

dolgoznia egy stratégiát amit a szenátusnak el kell fogadnia. Ennek van már pontos 

határideje? 

Agárdi Krisztina elmondja, szeptember 15-től a központ megbízott vezetője, de 

eddig a túlélésre koncentráltak. Határidőt sajnos nem tud mondani, de lát arra 
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lehetőséget, hogy összeállítson egy komplett stratégiát. Eddig Hirholcz Ákos volt a 

vezető, a nevében nem tud nyilatkozni miért nem volt összeállítva egy stratégia. 

Kiss Edina érdeklődik, a gólyafelmérésben lévő szolgáltatási igények mi alapján 

lettek összegyűjtve. Fontosnak tartja a kedvezmények kérdését is. 

Agárdi Krisztina elmondja, elkészült egy szolgáltatási igényfelmérő kérdőív, ezt 

majd elküldi a Hallgatói Önkormányzatnak véleményezésre. Reméli, hogy ebben a 

félévben eltudják készíteni. 

Kiss Edina véleménye szerint erre egy potenciális időpontot kell keresni, lehetőleg 

ne az OMHV kitöltési ideje alatt legyen a kérdőív kitöltése. 

Kiss Edina kérdezi, hányan dolgoznak a központban, a közeljövőben alakulnak-e 

majd munkacsoportok. 

Agárdi Krisztina válaszol, a státuszok száma jelenleg több mint a dolgozó emberek 

száma. Szeretné bővíteni a kört. 

Kiss Edina javasolja a költségvetési terv mellett legyen egy olyan anyag összeállítva 

mely alátámasztja a számokat és a célokat. 

Agárdi Krisztina bemutatja majd a Hallgatói Önkormányzatnak a költségvetési 

tervezetet. 

18.32-kor Giró-Szász Áron távozik. Jelen lévő mandátumok száma 8. 

 

2. Elnöki beszámoló 

Kiss Edina köszöni, hogy ilyen szép számban megjelentek az október 23-ai 

megemlékezésen. Köszöni az elnökség tagjainak a Rektori kulturális pályázat 

véleményezését. Egyetem vezetői értekezleten a Magyar felsőoktatás helyzetéről volt 

előadás. Jövő heti elnökségi ülésen részt vesznek az Életvezetési Tanácsadó szolgálat 

munkatársai. November 13-án ünnepi szenátusi ülés lesz, kéri az elnökség tagjait 

tiszteljék meg a jelenlétükkel az eseményt.  

 

   3. Bejelentések 

     Dömötör Tamás Albert beszámol a karácsonyi jótékony projekt jelenlegi 

helyzetéről. November 16.- december 3. között lenne a gyűjtés.  
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Kiss Edina kéri az elnökség tagjait, kari tanácson jelezzék a gyűjtést, ami egy 

összegyetemi projekt lenne. 

Lőrinczi Réka beszámol, ma egyeztetett az Oktatási Igazgatósággal, ahol a HKR kari 

különös részt tárgyalták. Szakterületi vezetőképzőjük november 20-22 között kerül 

megrendezésre. 

Kiss Edina elmondja, megérkezett a belső ellenőrzések dokumentációja.  

 

4. HÖOK Vezetőképző részleteinek megbeszélése 

Kiss Edina elmondja HÖOK Vezetőképzője november 5-8 között kerül 

megrendezésre. A szekció beosztást kiküldte, ezt mindenki tanulmányozza. A 

programokon mindenki pontosan vegyen részt. November 8-án 11:00-kor az ELTE-sek 

közösen busszal indulnak haza. 

 

5. EHÖK Küldöttgyűlés időpontja és előterjesztés-készítés ütemezésének 

megvitatása 

Kiss Edina elmondja, előreláthatólag november 26-ára hívja össze a küldöttgyűlést. 

November 11-ei elnökségi ülésen véglegesítik az alapszabályt és az ügyrendet. 

November 18-ig ki kell küldeni az előterjesztéseket és össze kell írni a napirendi 

pontokat. 

 

6. Egyebek 

Orosz Gábor mindenkit szeretettel meghív a november 20-22 között megrendezésre 

kerülő vezetőképzőjükre. 

Takács Bence érdeklődik az Iskolaszövetkezettel mikor lesz a szerződés megkötve. 

Kiss Edina elmondja, még mindig várják a részönkormányzattól a költési táblázatot. 

Reméli 2016 januárjában kész lesznek  az Iskolaszövetkezettel a szerződések. 

 

Vége: 20:10 
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Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok 
- 

 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok 
november 5-8: HÖOK vezetőképző 

november 26: Küldöttgyűlés 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

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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