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JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

2018. január 31. szerda, 17:00 

Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Múzeum körút 4/A.) 

Napirend: 

1. ELTE Kártya - Vendég: Babos János, Geréb Tünde, Horváth János, Radványi 

Miklós 

2. Aktualitások 

3. Egyebek 

18:05-kor Murai László megnyitja az elnökségi ülést. 

Jelen van: Murai László (EHÖK), Ferencz Olivér (TÓK HÖK), Horváth Luca (TTK HÖK), 

Menyhárt Barbara (BGGyK HÖK), Kreszadló Dóra (PPK HÖK), Horváth Mihály (BTK HÖK), 

Szabó Tamás (ÁJK HÖK), Kindelmann Balázs (IK HÖK), Áldorfai Gergő (KolHÖK), 

Boronkay Takáts Réka (TáTK HÖK), Badinszky Áron (EHÖK), Czinege András (EHÖK), Pap 

Péter (EB), Kovács Viktória (EHÖK) 

Mandátumellenőrzést követően megállapítható, hogy az ülés 10 fővel határozatképes. 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja az előzetesen kiküldött napirendet. 

1. ELTE Kártya 

Murai László köszönti a vendégeket, majd rövid bemutatkozást követően átadja a szót 

Horváth Jánosnak, aki prezentálja az ELTE Kártya ötletét. Bemutatja annak működését, 

lényegi szolgáltatásait. A VEKO és a Szolgáltató Központ közös érdeke, hogy létrehozzák 

az ELTE Pluszt. Babos János átveszi a szót, elmondja, hogy szeretnének a hallgatói 

önkormányzattal és az egyetem dolgozóival együttműködni. Hozzáteszi, hogy 2010 és 

2012 között volt egy hasonló próbálkozás, akkor körülbelül 10 000 kártyát bocsátott ki 

az akkori Szolgáltató Kft. Ez különböző kedvezményekre jogosította tulajdonosát. Nem 

csak a korábbi kedvezménykártyát szeretnék visszahozni, feleleveníteni, hanem sokkal 

többet szeretnének kihozni belőle. Rengeteg kedvezményt biztosítana a kártya, többek 

között éttermekben (pl. Pizza King, McDonald’s, Burger King), fesztiválokon, ruházati 

üzletekben (pl. H&M, Hervis), nagyobb marketekben (pl. CBA, SPAR), drogériákban (pl. DM, 
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Rossmann), elektronikai üzletekben (pl. Euronics, Media Markt), illetve 

telefonszolgáltatóknál (Vodafone, Telenor, Telekom). Ezen kívül személyazonosításra is 

alkalmas lenne, akár a kollégiumi belépőkártyát is kiválthatná. Horváth János bemutatja, 

mivel foglalkozik a VEKO. Olyan konstrukciót dolgoztak ki, amely egy win-win szituáció, 

mindenki nyer: az egyetem is, és az együttműködő cégek is. Czinege András kérdése, 

hogy az előző kártyával mik voltak a tapasztalatok, miért merült ennyire a feledésbe. 

Babos János válaszol, elmondja, hogy megszűnt az ezzel foglalkozó Szolgáltató Kft, főleg 

ezért merült feledésbe. Kindelmann Balázs kérdése, hogy a kártya csupán 

kedvezményekre jogosító eszköz lenne, vagy lenne más funkciója is? Horváth János 

elmondja, hogy ezt a fejlesztők fogják tudni meghatározni, de természetesen bankszámlát 

is lehet hozzá kapcsolni, amennyiben igényli a felhasználó. Babos János hozzáteszi, hogy 

szinte bármi megoldható, csak ki kell találni, ebben számít a Hallgatói Önkormányzat 

segítségére. Különböző csoportoknak különböző szolgáltatások lennének elérhetőek 

(hallgatók, oktatók, alumnuszok). Horváth Luca Czinege András kérdésére reagál. 

Elmondja, hogy az előző ETLE kártyát kevés helyre lehetett felhasználni. Hozzáteszi, hogy 

neki tetszik az ötlet. Horváth Mihály elmondja, hogy a Könyvtár Klub új tulajdonosa 

felkereste, egy hasonló kedvezménykártya tervezése miatt. Hozzáteszi, hogy a beléptető 

kártya funkció lenne a legösztönzőbb a kedvezmények mellett. Geréb Tünde elmondja, 

hogy a kártya indulásával akár egy alkalmazás is szóba jöhet. Céljuk, hogy a kampuszok 

területén és közelében lévő büféket, étkezdéket mindenképpen lefedje. Kindelmann 

Balázs elmondja, hogy a frissen felvett hallgatókat még a beiratkozás előtt el kell érni 

ezzel kapcsolatban, hiszen a beiratkozásra már rendelkezniük kell bankszámlával. Babos 

János elmondja, hogy szeretnék ezt még idén nyélbe ütni. Horváth János hozzáteszi, hogy 

biztosítás is járna mellé, illetve ez egy életre szóló dolog lenne (alumni tagoknak). 

Kreszadló Dóra elmondja, hogy a BEAC-cal is érdemes lenne együttműködni. Murai 

László kérdése, hogy lesz-e ennek állandó csapata, akik ezzel foglalkoznak. Horváth 

János elmondja, hogy igen. Czinege András elmondja, hogy folyamatban van egy 

diákkedvezmény kártya kialakítása az Oktatási Hivatal által. Áldorfai Gergő szerint ez 

kiválthatná a diákigazolványt. Babos János kifejti, hogy jelenleg az ötletgyűjtés fázisában 

jár a tervezés. Minden lehetséges összehangolási módot meg kell majd vizsgálni. Az 

Oktatás Hivatal diákkedvezmény kártyájával kapcsolatban fel kell vegyék a kapcsolatot az 
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Oktatási Hivatallal, akár partnerségi alapon. Czinege András elmondja, hogy szerinte a 

pontgyűjtő rendszert tudna elképzelni leginkább. Geréb Tünde elmondja, hogy előbb 

mindenképpen le kell folytatni a tárgyalásokat. Kindelmann Balázs kérdése, hogy 

konkrét cégötleteket hova küldjenek. Geréb Tünde és Babos János jelzi, hogy hozzájuk. 

Babos János elmondja, hogy február 9-ig a hallgatói önkormányzat gyűjtse össze egy 

közös dokumentumba a lehető legtöbb javaslatot. Murai László megköszöni a 

prezentációt. 

18:00-kor Babos János távozik. 

Czinege Andrásnak egyéb elfoglaltságok miatt távoznia kell, ezért gyorsan beszámol a 

gazdasági tudnivalókról. Elmondja, hogy jelenleg 13 millió forint áll az ELTE Hallgatói 

Önkormányzat rendelkezésére. Horváth Mihály javasolja, hogy készüljön közös 

költségvetési beszámoló. Czinege András megköszöni az ötletet. 

18:05-kor Czinege András távozik. 

Murai László megköszöni az elnökségnek, hogy elküldték a rendezvénynaptárt. Geréb 

Tünde átveszi a szót. Átfutotta az első gólyatábori koncepció dokumentumát. Rákérdez a 

BGGyK-BTK gólyatáborok tervezetére. Menyhárt Barbara és Horváth Mihály röviden 

vázolja a közös projektet. Geréb Tünde Horváth Lucával tisztázza a TTK-s gólyatábor 

létszámával kapcsolatban felmerült anomáliákat. Kindelmann Balázs elmondja, hogy a 

tavalyi gólyatáborral kapcsolatban rosszul jött ki, hogy a szervező cég és a szállás is külön 

vonta le az őket érintő áfákat. Így sokkal drágábbra jöttek ki a költségek. Geréb Tünde 

elmondja, hogy a gólyatáborokat megelőzően lesznek még hallgatói rendezvények, 

minden rendezvénybe be kell vonni az ELTE Szolgáltató Kft-t. Ferencz Olivér kérdése, 

hogy mindent bele kell írni a táblázatba (pl. pólók, eszközök). Geréb Tünde válasza, hogy 

igen, minél részletesebben. Kindelmann Balázs javasolja, hogy a Lágymányosi Egyetemi 

Napokra vonatkozó kiírás minél előbb történjen meg. Geréb Tünde kérdése, hogy 

szeretnének-e drasztikus változtatásokat. Kindelmann Balázs elmondja, hogy túl sokat 

nem szeretnének változtatni. A Bölcsész Napokkal kapcsolatban Horváth Mihály 

elmondja, hogy készült egy táblázat a tavalyi rendezvény alapján. Jövő hét végéig mindkét 

nagyobb rendezvény igényeivel kitöltött táblázatát el kell küldeni Geréb Tündének. Geréb 
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Tünde elmondja, hogy a kancellár úr részéről felmerült, hogy a Jeges Estre hívjunk meg 

olyan leendő hallgatókat, akik első helyen jelölik meg az ELTE-t. Kérdése, hogy ezzel 

mennyire ért egyet az EHÖK elnöksége. Hozzáteszi, hogy az I LOVE ELTE feliratot ki kell 

helyezni a rendezvény helyszínén. Kérése, hogy ha van arra lehetőség, juttassanak fizikai 

jegyeket a kancelláriára, hogy ott is lehessen értékesíteni a dolgozók részére. 

 

18:40-kor Geréb Tünde, Horváth János és Radványi Miklós elhagyják az ülést. 

 

18:50-kor Murai László folytatja az ülést.  

 

2. Aktualitások 

Murai László elmondja, hogy a Hallgatói Követelményrendszer módosítása valószínűleg 

áprilisra csúszik. Február 23-25 között lesz HÖOK Közgyűlés Gyöngyösön. Boronkay 

Takáts Réka elmondja, hogy februárra Badinszky Áronnal megszerveztek egy utat 

Szombathelyre, amely főleg tanulmányi kisokos találkozó lenne. Főleg a Tanulmányi 

Bizottságokat érinti, ennek tagjai, illetve az EHÖK részéről Badinszky Áron, Boronkay 

Takáts Réka és Kutas Viktória vesznek majd rajta részt. Murai László elmondja, hogy lesz 

egy politikai vitasorozat a HÖOK szervezésében. A választások előtt lesz 6 időpont, amely 

6 nagy egyetemen fog helyet foglalni (BME, ELTE, EKE, DE, PTE, SZTE). Az 5 

legnépszerűbb párt kerül meghívásra. Az ELTE témája a jog és választási rendszer lesz. 

Kérdéses a részletesebb helyszín, opciók a Gólyavár a BTK-n és a Gömbaula a 

Lágymányoson. Az elnökség a Gömbaula mellett dönt. Várhatóan március 21-én lesz ez az 

esemény az ELTE-n. Előtte lesz megtartva a márciusi EHÖK Küldöttgyűlés. Ezt a két 

rendezvényt egy napra kell szervezni. Pénteken lezajlott a Budapesti Regionális Szövetség 

2018-as tisztújító közgyűlése. Az ELTE delegáltjait megválasztotta az elnökség. Az elnök 

Vidák Miklós lett. A cheerleader szakosztály vezetője felkereste Murai Lászlót egy 

meghívással kapcsolatban, melyet Kínától kaptak, az utazási költséget kéne állniuk, mint 

versenyzők, erre szeretnének pályázni. Ez nagyjából 100 000 forint lenne fejenként a 200 

000 forintos önerőn felül. Murai László javasolja, hogy nézzék át, karonként hány 
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résztvevőt érint az utazás, és hogy működik a sportpályázat. Fontos feladat, hogy a 

könyvelési opciókat megvizsgálja az elnökség. Murai László egyeztet Eszterhai Marcell 

EHSZÖB elnökkel. Murai László kérdése, hogy a TÓK-on kívül van-e még valakinek 

aktuális alapszabály módosítása. Horváth Luca jelzi, hogy nekik, és az IK-nak az EHÖK 

Küldöttgyűlése már elfogadta a módosítási javaslatot, a szenátus még nem döntött róla. 

Horváth Mihály elmondja, hogy ő nem tudta megoldani a módosításokat, amiket 

szeretett volna, ezért ő nem adott le javaslatot. Murai László jelzi, hogy lesz személyi 

kérdések napirendi pont a Küldöttgyűlésen, ahol három pozícióról kell dönteni. Az egyik 

az ELTE Press, a másik a sportreferens, a harmadik pedig az EHÖK Ellenőrző Bizottság 

elnökének pozíciója. Az EFOTT-tal kapcsolatos következő ülés február 11. 19 óra. Murai 

László felhozza a Hallgatói Követelményrendszerben szereplő ösztöndíjak emelésének 

javaslatát. 7 fő támogatja, 0 fő ellenzi, és 3 fő tartózkodik, így az elnökség által elfogadásra 

kerül a javaslat. Murai László elmondja, hogy az EHÖK irodavezető mellé félállásban 

szükséges felvenni még egy személyt. Az elnökség ebben egyöntetűen egyetért. 

3. Egyebek 

Szabó Tamás kérdése, hogy az elnökség mennyire látja reálisnak a kredittúlfutás díjának 

csökkentését, illetve egységesítését. Kindelmann Balázs elmondja, hogy a kancellária 

megszab egy maximumot, a karok pedig önmagukhoz igazítják. Horváth Luca kérdése, 

hogy mik a kilátások az EHÖK-re vonatkozóan, miután Murai László mandátuma lejárt. 

Kindelmann Balázs szerint ez nem releváns téma az aktuális elnökégi ülésen. Boronkay 

Takáts Réka elmondja, hogy február 16-án lesz egy csapatépítő rendezvény az EFOTT 

szervező brigádjának részére, szeretettel várnak mindenkit. 

20:00-kor Murai László lezárja az ülést. 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

________________________________________________ 

Murai László 

elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________________________ 

 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________________________ 

Kovács Viktória 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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