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Jegyzőkönyv 

Elnökségi ülés 

2016. január 27. (szerda) 16:00 óra, 

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

  

Napirend: 

1. Elnöki beszámoló 

2. Bejelentések 

3. Meghívott vendégek a Dunai Regatta képviselői 

4. Szervezetek kérdése 

5. Egyebek 

 

Kezdés: 16.00 

Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Lőrinczi Réka 

Gyöngyit. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Napirend előre kiküldésre került, senki nem élt módosító javaslattal. 

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Jelen lévő mandátumok száma 8. 

 

1. Elnöki beszámoló 

Kiss Edina január 14-én egy ösztöndíjreformmal kapcsolatos egyeztetésen vett rész 

a HÖOK irodájában, az előkészített anyag várhatóan áprilisban kerül a parlamenti 

képviselők elé. Államtitkárságnak ehhez kapcsolódóan két elvárása van: az 

ösztöndíjreform legyen hatással a lemorzsolódás csökkentésére, és ösztönzőleg hasson a 

tanulmányokra. A tanulmányi ösztöndíjra vonatkozóan megállapítható, hogy a tantárgy 

alapú számítási mód dominál, ezt tartanák a legjobb megoldásnak. A szociális 

ösztöndíjat tekintve felmerült az országos szinten egységes szociális támogatási 

rendszer gondolata. Az önköltséges hallgatók körében a befizetendő költségtérítés 

kompenzációjának kialakítását szorgalmaznák a leginkább. A BME-n hirdettek meg 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

 
1056 Budapest, Szerb u. 21-23. 

Tel.: +36 (30) 521 3143, Fax: 483-8000/8256 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu 

 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖKSÉG 

2 

 
 

hasonló ösztöndíjat, melynek lényege, hogy az kaphat támogatást, aki a felvételi eljárás 

keretein belül 400 pont feletti pontszámot ért el, emellett addig folyósítják a hallgató 

számára a juttatást, míg például tartja a mintatantervet, illetve megvalósít egy általa 

kitűzött célt, például felsőfokú nyelvvizsgát szerez, ellenkező esetben nem folyósítják 

számára tovább az ösztöndíjat. Elképzelhetőnek tart egy ilyen jellegű támogatási formát 

az ELTE-n is, amennyiben lesz rá anyagi forrás. 

Tájékoztatja az elnökséget, hogy a február 26-28 között megrendezésre kerülő HÖOK 

Közgyűlést a BME szervezi meg, majd pár szóban említést tesz a várható programról. Az 

elnökségi tagok figyelmébe ajánlja a Sport Pont Program felhívását, miszerint különböző 

egyetemi eseményekre települnek ki és a hallgatók számára érdekes sportágakat 

mutatnak be, melyet a hallgatók ki is próbálhatnak. Emellett javasolja a BRFK 

képviselőinek meghívását a különböző egyetemi, kari eseményekre, ahol bűnmegelőzési 

és balesetmegelőzési előadásokat hallgathatnának meg a résztvevők, és kérdéseikre is 

választ kaphatnak. Az idei évben is az EHÖK koordinálja a kitelepülést az EFOTT-ra, a 

karok esetében kérdőív és nyereményjátékok lesznek. Említést tesz a NANE előadásáról 

(„Kérsz teát?”) és javasolja az elnökségnek a meghívásukat. Amennyiben igény van rá, az 

EHÖK igyekszik segíteni az anyagi vonzatát tekintve, de szeretné, ha mindenki 

népszerűsítené a programot.  

 

2. Bejelentések 

Kiss Edina továbbította mindenki számára a kancellári utasítást, kéri a Karokat, hogy 

gyűjtsék össze, mi az, ami elengedhetetlen a működéshez, ezzel kapcsolatban egyeztet 

Rikker Emíliával. 

Takács Bence érdeklődik, hogy az utasítás az Iskolaszövetkezet tevékenységére is 

vonatkozik? 

Kiss Edina közli, hogy ennek is utána jár, reményei szerint az SAP átállás miatt nem 

okoz majd gondot. 

Bicsák Dániel tanulmányi rendszerért felelős referens kiküldött egy körlevelet a 

választásokkal kapcsolatban, kéri, hogy erre mindenki reagáljon. 

Megköszöni mindenkinek az Education való segítséget és a jó hangulatot, információi 

szerint 9000 résztvevő látogatott el az ELTE standjához. 
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Tájékoztatja az elnökséget, hogy holnap délután 14:00-től lesz egyeztetés a Lágymányosi 

Egyetemi Napokról, illetve érdeklődik, hogy a már tervezett EHÖK küldöttgyűlésen 

várhatóan szeretné-e valamelyik részönkormányzat módosítani az Alapszabályát. Négy 

részönkormányzat jelzi, hogy tervezik az ASZ módosítás előterjesztését. 

 Kiss Edina tájékoztatja a jelenlévőket, hogy múlt hétfőn BRSZ ülés volt, és Murai Lászlót 

választották meg elnöknek.  

Sztilkovics Zorka jelzi, hogy a PPK-nak már van egy kidolgozott OMHV javaslata, 

javasolja, hogy egyeztessenek a TáTK Módszertan Tanszékének oktatóival.  

 3. Meghívott vendégek a Dunai Regatta képviselői 

     Vásári Dorka elmondja, május 7-én rendezik meg a Dunai Regattát, mely évek óta 

folyamatosan fejlődik és növekszik, majd este fesztiváljellegű szórakozási lehetőséget 

biztosít a hallgatóknak. Az ELTE is minden évben képviselteti magát az eseményen, 

illetve szurkolótábort is szerveztek az Egyetemeknek. 

Tavalyi évben 25 ezer fő vett részt a rendezvényen, melyből az ELTE-t közel 100 

hallgató képviselte (ami visszakövethető), ezt szeretnék növelni az idei évben, ebben 

kérnék a segítséget a promóciós turné során. 

Kiss Edina elmondja, szívesen segít a Hallgatói Önkormányzat, ugyanakkor az 

időpont egybeesik a Lágymányosi Eötvös Napok nevű eseménnyel, ami nagyszámú 

hallgatót vonz, de igyekezni fognak, hogy a Dunai Regattán is erősíthessük az ELTE 

identitást. 

4. Szervezetek kérdése 

Kiss Edina megemlíti már korábban is napirendre került a téma, ha felmérjük az 

igényeket, akkor májusig nem leszünk készen. Mi legyen a jó irány, hogy szervezetek ide 

akarjanak tartozni és beregisztráljanak? Milyen dokumentum szabályozza őket? 

Szükséges-e Szenátusi határozat? Mik a céljaink? Hogyan érhetjük el azt, hogy 

csatlakozzanak a szervezetek, de ne érezzék úgy, hogy egy irányító szervet kapnak a 

regisztrációval? Szeretné, ha mindenki kifejtené ezzel kapcsolatban a véleményét. 

Giró-Szász Áron úgy gondolja, hogy nem szabályozni akarjuk ezzel a szervezeteket, 

hanem egy általános keretet szabni nekik. Így átláthatóbb lenne például a rektori 

kulturális támogatás szempontjából is, hogy mely szervezet milyen célból jött létre, és 
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mire használná fel a kapott támogatást. Véleménye szerint minimális feltételeket 

szabhatna az Egyetem, ha az adott szervezet az intézmény nevét használja. 

Takács Bence szerint szabályozni nem kellene őket, mert akkor nem akarnak majd 

együttműködni. Annyiban lenne értelme, hogy a HÖK vagy az Egyetem egyfajta 

megfigyelőként működhetne mellettük. 

Orosz Gábor véleménye szerint a HÖK-re konkurenciaként tekintetének az egyes 

szervezetek, így szerinte szenátusi határozatra lenne szükség. Csak a kollégiumokban 

30-40 szervezet jönne létre, így kérdezi, hogy hogyan lehetne fenntartani a rendszert? 

Hoksza Zsolt szerint előbb definiálni kellene, hogy milyen szervezetekre gondolunk? 

Például ESN ELTE? 

Sztilkovics Zorka véleménye szerint jó dolog lenne, de mi lenne a célja? Miért érdeke 

a szervezetnek (például animátori kör) a belépés? A szervezetek egymás között is 

tudnának együttműködni, illetve gyorsítaná a kommunikációt, de szerinte a lehetőleg 

kevesebb bürokrácia legyen benne, ne állítsunk magas elvárásokat. 

Giró-Szász Áron szerint motiválhatja őket az, hogy állami támogatást kaphatnak, 

véleménye szerint ezek csak minimális elvárások. 

Traumberger Zsófia elmondja, vegyük figyelembe a szervezet típusát is, például 

tudományos tevékenységekbe nem feltétlenül kell beleszólni, viszont valamilyen 

formában muszáj ellenőrizni. Lehet, hogy olyan emberek tagok, akik nem a 

legkompetensebbek, és előfordulhat, hogy nem megfelelően informálják a hallgatókat. 

Sztilkovics Zorka elmondja a PPK-n is működik hasonló szervezet, így kritériumra 

mindenképp szükség van, hogy amennyiben nem megfelelően működnek, akkor az ELTE 

nem adja hozzá a nevét. Máshogyan hogy lehetne szankcionizálni? Kizárás esetén 

folytatni fogja a tevékenységét. 

Giró-Szász Áron nem szólna bele ilyen szinten. Szerinte ilyen esetben a HÖK vagy az 

Egyetem küldene egy visszajelzést a szervezetnek, hogy nem ismeri el. Az intézmény 

nem elvi szempontból támogatná a szervezeteket, hanem adminisztrációs szempontból. 

A cél az lenne, hogy átlátható legyen az ösztöndíj elosztás. Az ÁJK-n összevonták, és lett 

egy nagy szervezeti ösztöndíj. Látnunk kell, hogy kinek ítélünk meg ösztöndíjat. 
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Orosz Gábor szerint a sajtó attól függetlenül azt fogja mondani rájuk, hogy ELTE-s 

szervezet, akár visszavonjuk a bejegyzését, akár nem. Szerinte szenátus által elfogadott 

irányelvekkel ne ütközzön a szervezetek tevékenysége. 

Hoksza Zsolt Giró-Szász Áronnal ért egyet. 

Traumberger Zsófia elmondja, a szervezeteknek legyen leírva a hatásköre, hogy az 

ne ütközzön a HÖK-el. 

Giró-Szász Áron szerint magától értetődő, hogy a HÖK tevékenységébe nem 

ütközhet, mert az Nftv-be van foglalva. 

Sztrecsko Boglárka közli, nem kellene külön szabályozni a működésüket, hogy ne 

érezzék úgy, hogy a HÖK konkurencia. Jó lenne, ha rendszerezve lenne, és tudnánk róluk, 

hogy legyen egy képünk a szervezetekről. 

Ritzl András szerint megint plusz munkát veszünk magunkra. Közvetítő szerepet tud 

elképzelni. Az instruktori kör esetében is rektori tiltás alatt van jelenleg a szervezeti 

tevékenység, tehát szabályozták őket, fegyelmit indíthatnak ellenük. Ez minden 

egyetemi polgárra vonatkozik, feleltethetőek az adott tevékenységért. 

Kiss Edina úgy gondolja, hogy nem csak a HÖK-nek lehet ebből problémája.  

 

5. Egyebek 

Kiss Edina elmondja Rikker Emilíának jelezte, hogy szükséges lenne elkezdeni a 

gólyatáborok és a LEN szervezését.  

Vége: 17:30 

 

Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Kiss Edina Orbán András 

Elnök Ellenőrző Bizottság elnöke 

ELTE Hallgatói Önkormányzat ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  

 

_________________________________________ 

Lőrinczi Réka Gyöngyi 

Szociális alelnök, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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