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JEGYZŐKÖNYV 

Rendkívüli elnökségi ülés 

2018. április. 18. szerda, 17:00 

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

Napirend: 

1. Aktualitások 

2. Egyebek 

17:05-kor Murai László megnyitja az elnökségi ülést. 

Jelen van: Boronkay Takáts Réka (EHÖK), Kreszadló Dóra (PPK HÖK), Ferencz Olivér 

(TÓK), Kindelmann Balázs (IK HÖK), Lukács Márton (TTK HÖK), Zentai Dorottya (TÓK 

HÖK), Parcsami Attila (TáTK), Badinszky Áron (EHÖK), Áldorfai Gergő (KolHÖK), 

Szolcsányi Péter (ÁJK HÖK), Schmidt Bertalan (BKT HÖK), Kovács Viktória (EHÖK) 

Mandátumellenőrzést követően megállapítható, hogy az ülés 8 fővel határozatképes. 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja az előzetesen kiküldött napirendet. 

 

1. Aktualitások 

Murai László köszönt mindenkit. Elmondja, hogy az első alpont a HKR módosítással 

kapcsolatos. Ez két dolog miatt fontos, az egyik az ösztöndíjak mértékével kapcsolatos 

előterjesztés. A másik, hogy felmerült OHÜB-ön, hogy a térítési díjakat az OHÜB 

határozata alapján a kancellár határozza meg. Ennek meghatározásában jelenleg még 

rendelkezik vétójoggal a Hallgatói Önkormányzat, azonban az előterjesztés elfogadása 

esetén ez elvész. Badinszky Áron jogi állásfoglalást kér Pintér Mihálytól, a hallgatók 

ügyvédjétől. Miután ez Murai László kezébe kerül, beszél róla Cseszregi Tamással. 

Kindelmann Balázs elmondja, hogy az IK talált egy olyan járható középutat, amely 

szerint a kancellár meghatározhatja a térítési díjak kiszabható maximumát. Murai László 

szerint ez nem rossz ötlet. Kreszadló Dóra kérdezi, hogy az ösztöndíjak emelését illetően 

mi az eredmény. Badinszky Áron elmondja, hogy a maximálisan adható százalékokkal 

kapcsolatos módosítási javaslat jó irányba halad. 
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Murai László elmondja még, hogy április 19-én lesz két EFOTT-os ülés, az egyik az ELTE 

vezetői rétegét érinti, a másodikhoz pedig csatlakoznak az EFOTT menedzsment tagjai. 

Hamarosan olyan mérföldkőhöz érkezünk, ahol jó lenne letisztázni, ki hol tart. Vészesen 

fogy az idő. Vasárnap (04.22) 18:30-kor lesz újabb EFOTT-os megbeszélés, melyen jelen 

lesz Báli Bernadett is.  

Folytatja, miszerint a LEN esetében megvan a győztes szervező cég, akikkel folyik az 

egyeztetés. Erre a projektre 11 millió forint került lekötésre, ami a jövő évi költségvetés 

terhére megy. A Bölcsész Napok esetében a beszerzés még zajlik, a gólyatáborok esetében 

pedig még sajnos nincs információ, csak annyi, hogy átment a kancellári beszerzési 

osztályra. Az ELTE GTI helyzete gólyatáborok kapcsán kisebb anomáliát okoz. Az SZMSZ 

szerint karként fog üzemelni a GTI, ez sok mindenben megmozgathatja majd az 

érdekképviseleti szerveződést, illetve a gólyatábori szervezést. Ezzel kapcsolatban Rikker 

Emíliától fog Murai László állásfoglalást kérni. Kérdéses helyzet, hogy mi legyen a 

gólyatáborral. Murai László kérdése, hogy a jelenlegi elnökség tagjai közül ki az, aki a jövő 

évben már várhatóan nem lesz részönkormányzati elnök, és szívesen segítene egy GTI-s 

gólyatábort szervezni. Kéri, hogy ezen mindenki gondolkodjon. Kindelmann Balázs 

szerint ne húzódjon sokáig, mert vészesen fogy az idő, és helyszínt szerezni sem lesz már 

könnyű. Több, mint 600 elsőéves jelentkezőjük van. Várhatóan 700 fölötti hallgatói 

létszámmal indul az Intézet. Ez a létszám sokkal több, mint számítottak rá, nagyjából 

duplája. Felmerült részükről kérdés, hogy milyen az ELTE kollégiumi helyzete. Murai 

László indítványozta, hogy Babos Jánossal kerüljön átbeszélésre a kapacitás és stratégiai 

erősforrás kérdése. 

A kollégiumok háza táján sajnos van néhány probléma. Az egyik, hogy térítési díj 

emelésére vonatkozó javaslat van kilátásban, melyet Babos János szeretne előterjeszteni. 

A másik, hogy a KCSSK-ban szeretnének egy részt leválasztani zenekari próbateremnek. 

Ezekkel kapcsolatban Murai László beszélni fog Babos Jánossal. Ferencz Olivér kérdése, 

hogy egyforma adatokra a kollégiumi jelentkezés során hogyan kaphattak a hallgatók 

különböző pontokat. Áldorfai Gergő elmondja, hogy egy Neptun-hiba miatt csúsztak, de 

kéri, hogy küldje el neki a neveket, hogy utána tudjon nézni a rendszerben.  
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17:45-kor megérkezik Pap Péter (EHÖK EB). 

Áldorfai Gergő kérdése, hogy a felmerülő Neptunos problémákkal lehet-e kezdeni 

valamit az SDA-val kapcsolatba lépve. Murai László utánajár. Murai László kérdése, hogy 

milyen a KCSSK könyvtárának kihasználtsága. Áldorfai Gergő elmondja, hogy éves 

szinten 1500-2000 személy veszi igénybe a szolgáltatást. 

Az elnökség tagjai megkapják az elnökválasztási kiírást kinyomtatva. Az elnökválasztás 

2018. június 15-én lesz, 17 órakor. A kiírást az elnökség egyhangúlag támogatja.  

Boronkay Takáts Réka elmondja, hogy a korábbi elnökségi üléseken említett évkönyv 

fotózás 4 helyszínen lesz, Lágymányosi és BTK campus, illetve a Bárczi és a TÓK. A két 

nagyobb helyszínen 2x3 napos fotózás lesz, a másik két helyszínen 1-1 nap lesz kijelölve. 

Május 7-i hét, és május 21-i hét lettek előzetesen kijelölve. Ezzel kapcsolatosan lesz egy 

előregisztráció, amiről minden hallgató értesítést fog kapni. A fotózásra lesz ELTE-s talár. 

Fontos, hogy a hallgatók tudják, a talár miatt nem szükséges kiöltözni. A fotózás ingyenes, 

a fotókat és az évkönyvet utólag kell megrendelni és kifizetni. Menyhárt Barbara kéri, 

hogy ennek reklámozásához készüljön egy egységes poszt.  

Murai László kéri, hogy aki szeretne jönni HÖOK Közgyűlésre, jelentkezzen az erre 

kialakított felületen.  

Boronkay Takáts Réka elmondja, hogy rendezvényen 25 segítő hallgatóra van szükség 

május 24-én 7:30-tól 14:30-ig. Részükre egyenpólót biztosítanak a szervezők. További 

egyeztetések még folyamatban vannak.  

Murai László kérdése Áldorfai Gergőhöz, hogy mi a helyzet a Márton Áron 

Szakkollégiummal. Áldorfai Gergő elmondja, hogy továbbította a módosító javaslatot 

Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnak.  

2. Egyebek 

Kreszadló Dóra elmondja, hogy volt egy kis kavarodás az iskolaszövetkezettel 

kapcsolatban, mert a meghatalmazások még Baranyai Melinda nevén futottak, de ez már 

megoldódott. Kreszadló Dóra kérdése, hogy a pályázatokkal foglalkozó személyeknek 
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lesz-e saját bizottsága. Murai László elmondja, hogy Eszterhai Marcell már gondolkozik 

és dolgozik ezen. Kreszadló Dóra további kérdése, hogy a gólyatáborokba delegált 

közalkalmazott személyének konkrét meghatározása valahogy megoldható-e. Murai 

László elmondja, hogy kerüljön összeírásra, hogy mik azok a dolgok, amiket a 

részönkormányzatok várnak a közalkalmazottól. Kreszadló Dóra elmondja, hogy a 

tanárképzési anomáliák kapcsán elkezdődött egy kérdőív kidolgozása, amiből készült a 

Minőségügyi Irodának egy csomag véleményezésre, ez (a véleményezés) sajnos nem 

történt meg senki részéről. Kéri, hogy Kanti Eszter a további egyeztetések kapcsán az 

elnökségnek is továbbítsa az e-maileket. Menyhárt Barbara elmondja, hogy a Bárczi HÖK 

tavaszi választása sikeresen lezajlott. Lukács Márton elmondja, hogy a TTK HÖK 

választása szintén. Áldorfai Gergő elmondja, hogy mindenkit szeretettel vár az Ajtósi 

Napok mai rendezvényére.  

18:42-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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