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Jegyzőkönyv 

Elnökségi ülés 

2015. november 11. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

Napirend: 

1. Elnöki beszámoló 

2. Bejelentések 

3. Alapszabály módosítási javaslatok- III. kör 

4. Vendégünk az életvezetési tanácsadó 

5. Elnökségi ügyrend 

6. Egyebek 

 

Kezdés: 17.08 

Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Lőrinczi Réka 

Gyöngyit. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

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 10. 

 

1. Elnöki beszámoló 

Kiss Edina tájékoztatja az elnökséget, hogy a múlt hétvégén megtartott HÖOK őszi 

vezetőképző sikeresnek mondható, megkapta a jelenléti íveket, az ELTE résztvevői 

maradéktalanul részt vettek a szekciókon, és aktívan részt vettek a munkában. 

Karácsonyi gyűjtést szerveznek az Igazgyöngy alapítvány részére is, így nem csak 

mikuláscsomagokat várnak, hanem tanszereket, ruhadarabokat is. Emellett az elmúlt 

évekhez hasonlóan egy másik szervezetnek is gyűjtenek a Cseppkő Gyermekotthonnak.  
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Kiss Edina megkér mindenkit, hogy népszerűsítse az eseményt lehetőségeihez 

mérten. A gyűjtőpontok várhatóan a kari HÖK irodák lesznek, illetve egyeztetnek a 

Kollégiumi Hallgatói Önkormányzattal is, hogy adott időintervallumon belül ott is le 

tudják adni a hallgatók a csomagokat. 

Takács Bence jelzi, hogy a Társadalomtudományi Karon a Baptista 

Szeretetszolgálat szervez egy gyűjtést a hajléktalanok számára. 

Kiss Edina elmondja, a rektori sporttámogatást az elnökség levélszavazás útján 

fogja kiírni, mely – amennyiben az elnökség megszavazza – jövő hét hétfőtől lesz 

elérhető a hallgatók számára a Neptunban. A rektori kulturális támogatás hiánypótlási 

határidejét technikai okok miatt meghosszabbították november 13-án éjfélig, melyről a 

hallgatókat Neptun üzenet formájában tájékoztatták. 13-án ünnepi szenátus lesz, Kiss 

Edina fokozottan felhívja a figyelmet erre, és kéri, hogy lehetőleg mindenki vegyen részt 

rajta. 

Kiss Edina részt vett egy egyeztetésen a Minőségügyi Iroda munkatársaival és 

Nemes Balázs tanulmányi alelnökkel az OMHV-val kapcsolatban. Az EHÖK egyértelműen 

szeretné, ha az eredmények nyilvánosak lennének, erre keresik a megoldást. Igyekeznek 

megalkotni egy szempontrendszert és egy ütemezést, hogy milyen módon lehetne 

megoldani a nyilvánosság kérdését. 

Sztilkovics Zorka kérdezi, van-e lehetőség arra, hogy a PPK saját kérdéseket is 

megfogalmazzon és kiküldjön a hallgatóknak. 

Kiss Edina jelzi, a rendszerben erre van lehetőség, ezzel kapcsolatban a Karon tud 

érdeklődni. 

 Kiss Edina jelzi, hogy várja az elnökség javaslataiut a Fellebbviteli testületbe való 

delegálásra, mely időszerű lenne. 

Várhatóan november 26-án tartja Küldöttgyűlését az EHÖK, azonban helyszín még 

nincs, ezzel kapcsolatban segítséget kér a részönkormányzatoktól. Konzisztóriumba is 

jelölni kell személyeket, erre is várja a javaslatokat az elnökségtől. 

Az Ellenőrző Bizottsághoz egy névtelen hallgatói jelzés érkezett, miszerint az egyik EB 

tag esetében összeférhetetlenség áll fenn. 

November 9-én ezzel kapcsolatban az EB határozatot hozott egy ülés keretein belül, 

miszerint kivizsgálták a helyzetet, és a bizottság tagja valóban nem tett eleget az 
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alapszabályban meghatározott határidőn belül az összeférhetetlenség megszüntetésére 

irányuló kötelezettségének, ezért nem lehet tovább EB tag. Majd érkezett egy lemondás 

nevezett személy részéről. A soron következő küldöttgyűlésen a KolHÖK jelöl egy új 

embert a megüresedő tisztségre. 

 

2. Bejelentések 

Murai László tájékoztatja a jelenlévőket, hogy részt vett a PTE 6 kari gólyabálján, 

ami sikeres volt 2800 fővel, így működőképesnek látja a jövőben a kezdeményezést, 

hogy az ELTE-n is megvalósuljon a jövőben egy ehhez hasonló esemény. 

 

   3. Alapszabály módosítási javaslatok- III. kör 

     Az elnökség elkezdi tárgyalni a már előzetesen egyeztetett Alapszabály módosító 

javaslatot. Több kérdés is felmerült az elnökség részéről. Kari szintű ügy módosításáról 

tárgyaltak. Rendkívüli elnökségi ülés esetén a meghívóval együtt kerüljön kiküldésre a 

kapcsolódó előterjesztés, melyet az elnökség egyhangúan megszavaz. Választások 

időpontjairól, szakterületi bizottságok működéséről is tárgyaltak. 

 

17:52-kor átvette a jegyzőkönyvvezetést Andicsku Ivett. Egyhangúlag elfogadva az 

elnökség által. 

17:55-kor Takács Bence távozik. Jelen lévő mandátumok száma 9. 

 

4. Vendégünk az életvezetési tanácsadó 

Karner Orsolya kölcsönös együttműködést ajánl fel a Hallgatói Önkormányzattal. 

Egyéni tanácsadást nyújtanak hallgatóknak és oktatóknak is egyaránt. Novemberben 

több új csoportot is indítanak pl: párkapcsolattal vagy családról való leválással 

kapcsolatban. Az életvezetési tanácsadó felajánlja kari szinten is az együttműködését, 

szívesen részt vesznek vezetőképzőkön, tréningeken. 

Kiss Edina is felajánlja a partneri viszonyt, akár hirdetési területen is. 

 

5. Elnökégi ügyrend 
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Az elnökség tagjai egyhangúan megszavazta, hogy az ügyrendet a következő ülésen 

tárgyalják. 

 

6. Egyebek 

Giró-Szász Áron mindenkit szeretettel meghív az ÁJK gólyabáljára. 

Az elnökség tagjai egyhangúlag támogatják az ELTE BTK Filmnap megvalósulását. 

 

Vége: 19:16 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok 
- 

 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 
 

_________________________________________ 

 
 

_________________________________________ 
Kiss Edina Orbán András 

Elnök Ellenőrző Bizottság elnöke 
ELTE Hallgatói Önkormányzat ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  
  

 
_________________________________________ 

 
_________________________________________ 

Lőrinczi Réka Gyöngyi Andicsku Ivett 
Szociális alelnök, jegyzőkönyvvezető Elnöki referens, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Hallgatói Önkormányzat ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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