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Jegyzőkönyv 

Elnökségi ülés 

2015. december 2. (szerda) 17:00 óra, 

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

  

Napirend: 

1. Elnöki beszámoló 

2. Bejelentések 

3. Rektori kulturális pályázat újragondolása 

4. Egyebek 

 

Kezdés: 17.07 

Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku Ivettet. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Sztilkovics Zorka és Sztrecsko Boglárka jelezték, hogy késni fognak az ülésről. Giró-

Szász Áron jelezte, hogy helyettesítést fog küldeni. 

Napirend előre kiküldésre került, senki nem élt módosító javaslattal. 

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Jelen lévő mandátumok száma 7. 

 

1. Elnöki beszámoló 

Kiss Edina köszöni a részvételt a november 26-ai küldöttgyűlésen. Pénteken TTK-

BGGyK gólyabálon, hétvégén pedig kabinethétvégén vett részt. Hétfőn-kedden egyetem 

stratégia alkotáson vett részt, ahol megfogalmazták az aktuális problémákat, feladatokat. 

Kari szinten is megrendezésre fognak kerülni ezek a tréningek. 

17.14 megérkezett Sztilkovics Zorka és Sztrecsko Boglárka. Jelen lévő 

mandátumok száma 9. 

Kiss Edina egyeztette a kari mentorok és fő mentorok helyzetét az ESN elnökével. 

OHÜB-ön elfogadták az EHSZÖB ügyrendjét és a HKR módosításokat. A mikulás 
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csomagokat hétfőn fogják elszállítani, ezért Dömötör Tamás Albert a felelős, ő fogja az 

illetékeseket megkeresni ezzel kapcsolatban. 

Kiss Edina gratulál Sztrecsko Boglárkának, a BGGyK új HÖK elnökének. 

 

2. Bejelentések 

Murai László javasolja, az Iskolaszövetkezethez vegyenek fel egy plusz munkaerőt, 

hogy a munka gördülékenyebben menjen. Az új munkatárs fizetését pedig állhatná a 

Hallgatói Önkormányzat. 

Kiss Edina egyeztet holnap ezzel kapcsolatban Nagy Gergely Gyulával. 

Murai László érdeklődik, a Hallgatói Önkormányzat javasol-e konzisztóriumi 

tagokat. 

Sujtó Attila kéri az elnökség tagjait, ellenőrizzék le a www.elte.hu-n az 

elérhetőségeiket. 

 

 3. Rektori kulturális pályázat újragondolása 

     Kiss Edina javasolja, gondolják át kik jogosultak erre a pályázatra, milyen 

időközönként legyen a pályázási lehetőség és nézzék meg milyen más pályázati 

lehetőségek vannak. A szempontrendszer egy másik elnökségi ülésen dolgozzák ki. 

Zák András javasolja, először határozzák meg a pályázat célját, pontosan kiknek szól. 

Kiss Edina fontosnak tartja, hogy tárgyaljanak a pályázat elnevezéséről is. 

Takács Bence javasolja, a doktoranduszok akkor pályázhassanak ha hallgatói 

tevékenységhez kapcsolódik a pályázatuk.  

Az elnökség szerint legyen kategorizálva az egész, maradjon meg a kulturális 

programok, szakmai és konferencia szervezés. Az elnökség egyhangúan javasolja, a nem 

támogatható dolgok közé tartozzon a bejegyzett szervezetek vezetőképzője, hallgatói 

zenés táncos rendezvény, nyílt nap, eszköz beszerzés, konferencián való részvétel. A 

pályázás módja és a hiánypótlás rendszere megmarad úgy, mint az előző pályázásban. A 

pályázatok eredménye nyilvánossá lesz téve az elte.hu-n. Az elnökség tárgyalta a bevétel 

kérdését is. A következő ülésen kidolgozzák a pályázat elbíráláshoz szükséges 

szempontrendszert. 
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4. Egyebek 

Senkinek nincs egyebe. 

 

Vége: 19:12 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok 
- 

 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 

 

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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