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JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

2018. április. 25. szerda, 16:00 

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

Napirend: 

1. Aktualitások 

2. Költségvetés 

3. Egyebek 

16:20-kor Murai László megnyitja az elnökségi ülést. 

Jelen van: Murai László (EHÖK), Boronkay Takáts Réka (EHÖK), Áldorfai Gergő (KolHÖK), 

Kindelmann Balázs (IK HÖK), Horváth Mihály (BTK HÖK), Menyhárt Barbara (BGGyK 

HÖK), Ferencz Olivér (TÓK HÖK), Kreszadló Dóra (PPK HÖK), Szabó Tamás (ÁJK HÖK), 

Badinszky Áron (EHÖK), Dunka Sarolta (EHÖK), Pap Péter (EHÖK EB), 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 és átadja a szót Kindelmann Balázsnak. Kindelmann 

Balázs elmondja, hogy egy újabb információ szerint a tanár szakos hallgatók nem 

végezhetik bármilyen intézményben a hosszú tanítási gyakorlatot. Horváth Mihály erre 

reflektálva elmondja, hogy a honlapon rossz információ szerepelt, nyilatkozattal és 

mestertanárral továbbra is bármilyen intézményben végezhetik a gyakorlatot a 

pedagógus-jelöltek, a szakfelelősnek jóvá kell hagynia. Kindelmann Balázs szeretne egy 

hivatalos formanyomtatványt a TKK által aláírva. Murai László elmondja, hogy pénteken 

(04.27) erről értekezni fognak a TKK-val.  

Murai László elmondja, hogy az elnökválasztás kiírása módosult, kihúzásra került a jogi 

és szabályzati referens, az új kiírást az elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag támogatják. 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

 
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A. 

Tel.: +36 (30) 446 2006 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu  

 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖKSÉG 

2 

 
 

Murai László beszámol a mai nap folyamán folytatott egyeztetésekről, melyek az ÁJK 

Szabadegyetemmel kapcsolatban zajlottak. A specifikáció módosítása Szabó Tamás által 

folyamatban van.  

16:30-kor megérkezik Czinege András (EHÖK). 

Murai László elmondja, hogy Áldorfai Gergővel voltak Babos Jánosnál egyeztetni a 

kollégiumi közös költséget illetően. Babos János mindenképpen ragaszkodik a közös 

költség bevezetéséhez. Áldorfai Gergő elmondja, hogy a plusz bevételt Babos János 

fejlesztésekre kívánja költeni. Murai László elmondja, hogy szolgáltatásfejlesztés után 

zajló költségemelés sokkal korrektebb, mint a projektek előfinanszírozása. Kindelmann 

Balázs kérdése, hogy milyen jogunk van ezzel szemben fellépni. Murai László elmondja, 

hogy mivel ez HKR módosítással járna, a Hallgatói Önkormányzat vétójoggal rendelkezik. 

Kreszadló Dóra kérdése, hogy erre a közös költségre van-e kidolgozott konstrukció. 

Áldorfai Gergő elmondja, hogy a közös költség nem alapszolgáltatásokat fedne le, melyek 

a jogszabályban le vannak fektetve, hanem például a leamortizált épületek javítását. 

Menyhárt Barbara kérdése, hogy ez mekkora összeget jelentene. Murai László válasza 

alapján erről még nincs pontos információ. Kindelmann Balázs szerint a legjobb 

megoldás az lenne, ha minden szobára lenne külön vízóra, viszont mivel ez 

kivitelezhetetlen, nem támogatja. Kreszadló Dóra hozzáteszi, hogy ez a hallgatók 

oldaláról a Hallgatói Önkormányzaton csapódna le. Murai László bekéri Babos Jánostól 

az előterjesztést, amit továbbítani fog az elnökség részére. 

16:50-kor megérkezik Horváth Luca (TTK HÖK) és Parcsami Attila (TáTK HÖK).  

Murai László elmondja, hogy április 19-én érkezett be Szombathelyről igénybejelentés a 

Majális nevű rendezvényük megszervezésére. Murai László beszélt Egervári György 

szombathelyi ügyekért felelős alelnökkel a kialakult helyzetről, miután több hallgatói 

panasz is érkezett a tervezett rendezvénnyel kapcsolatban. Kindelmann Balázs szerint 

valamilyen rendezvényt célszerű lenne megszervezni, viszont ezt így ebben a formában 

nem tudja támogatni. Babos János kérése ezzel kapcsolatban annyi volt, hogy próbálja 

meg a Hallgatói Önkormányzat racionális keretek között lerendezni ezt. Horváth Mihály 

javaslata, hogy a költségvetés megbeszélését követően térjen vissza az elnökség erre az 
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alpontra. Kindelmann Balázs javaslata, hogy készüljön részletes programterv. 

Kreszadló Dóra javaslata, hogy kerüljön leírásra a szombathelyi képviselők részére, hogy 

egy-egy kari nap hogyan kerül megoldásra. 

17:15-kor az elnökségi ülés kiegészül a Gazdasági Bizottsággal. 

2. Költségvetés 

Czinege András kivetíti a költségvetési táblázatot. Elmondja, hogy ki kell találni, milyen 

tételek lennének azok, amiket a „közös kalapból” finanszírozna a Hallgatói Önkormányzat. 

Készített ehhez több megoldást, ezeket vázolja. Az első verzióban a gólyatáborok, 

gólyabálok és a Savaria Egyetemi Központ merültek fel. Második verzióként már 2 nagy 

kari napot is belevett a számításba, a Bölcsész Napokat és a Lágymányosi Egyetemi 

Napokat. A harmadik verzió kiegészül az irodai és informatikai közbeszerzésekkel. 

Negyedik verzió az iskolaszövetkezettel bővül. Kindelmann Balázs javaslata, hogy a 

negyedik verzióból kerüljön ki az informatikai és irodai beszerzés, de az iskolaszövetkezet 

maradjon benne.  

17:40-kor Murai László szünetet rendel el.  

18:05-kor folytatódik az ülés. 

Czinege András kivetíti a frissített táblázatot. Horváth Luca kérdése, hogy a SEK évente 

mennyit költ iskolaszövetkezetre. Czinege András szerint nagyjából 70 ezer forintot 

havonta. Menyhárt Barbara szeretne konstruktív lenni a SEK-es ügyeket illetően. 

Javasolja, hogy a SEK-es reális költéseket nézzék át, és az alapján alakuljon a költségvetés 

felosztása. Kindelmann Balázs elmondja, hogy sajnálja, hogy a SEK-es gazdasági 

képviselője nincs itt, kérdése, hogy fel tudjuk-e hívni. Murai László tárcsázza Szabó 

Krisztofert. Kindelmann Balázs kéri, sorolja el, milyen rendezvényeket szeretnének 

szervezni. Szabó Krisztofer válasza szerint szeretnének két színházi előadást biztosítani, 

szeretnének mozis előadásra vinni meghatározott létszámú hallgatót, szeretnének 

szakesteket és hallgatói rendezvényeket, szeretnének labdarúgó bajnokságot, ebből 

kettőt, szeretnének Majálist, szeretnének szeptemberi gólyahetet, vagy gólyatábort, és 

szeretnének egy gólyabált is szervezni. Szeretnének irodai beszerzést indítani, mert nincs 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

 
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A. 

Tel.: +36 (30) 446 2006 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu  

 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖKSÉG 

4 

 
 

projektoruk. Kindelmann Balázs kérdése, hogy a mozis és színházas esemény mit takar, 

miért nem kulturális pályázat alapján fizetik ki. Szabó Krisztofer elmondja, hogy azért, 

mert a mozival így tudnak elszámolni. Kindelmann Balázs elmagyarázza a kulturális 

pályázat működését. Horváth Luca elmondja, hogy nem érzi arányosnak a gólyahétre 3 

millió forintot fordítani, továbbá a majálisra is sokallja ezt az összeget. Szabó Krisztofer 

elmondja, hogy az előző három év tapasztalata alapján a fellépők drágábban utaznak 

Szombathelyre. Kreszadló Dóra is elmondja, hogy minden karon van kulturális és 

sportpályázat, szerinte a mozis, színházas és labdarúgós eseményeket meg lehetne 

pályázni. Hozzáteszi, hogy ő is irreálisnak tartja a gólyahétre szánt 3 millió forintot. Szabó 

Krisztofer elmondja, hogy a gólyatábor és a gólyahét egyben lenne, és nagyjából 300 főt 

érintene. Dávid Szamanta elmondja, hogy a PPK majdnem háromszor annyi hallgatóval 

rendelkezik Budapesten, mint a SEK minden hallgatója. Kérdés, hogy a szombathelyi 

hallgatók szeretnének-e gólyatábort. Szabó Krisztofer válasza alapján a tavalyi 

gólyahéten a kötelező programokon 200-an vettek részt. Rácz Gergely elmondja, hogy a 

számítások alapján nem látja indokoltnak a 3 millió forintot. Rácz Gergely kérdése, hogy 

a focikupa kapcsán mi kerülne 110 ezer forintba. Szabó Krisztofer válasza, hogy a PPK-s 

képviselő, aki ezzel foglalkozik, ezt az összeget mondta. Szabó Krisztofer elköszön. 

Kindelmann Balázs szerint segíteni kell egy normális költségvetést összerakni minden 

SEK-es rendezvényre. Kreszadló Dóra elmondja, hogy karonként kerüljön kigyűjtésre, 

milyen pályázati lehetőségek vannak a felsorolt programokra, illetve programtípusokra. 

Rácz Gergely szerint meg kell szűrni az említett programokat. Kindelmann Balázs 

szerint jövő héten kellene sort keríteni egy SEK-es képviselőkkel (Egervári György és 

Szabó Krisztofer) összevont ülésre. A módosított költségvetési tervet az elnökség és a 

gazdasági bizottság egyhangúlag támogatja. Ez alapján Czinege András elkészíti a 

költségvetés 1.0 verzióját.  

A gazdasági bizottság elbúcsúzik, az elnökség folytatja az ülést.  

Murai László átadja a szót Dunka Saroltának, aki elmondja, hogy volt az ESN ELTE 

Küldöttgyűlésén, hogy megvitassák a HÖOK mentorprogramot. Ki kell jelölni egy 

intézményi főmentort. Kindelmann Balázs kérdése, hogy az EHÖK Külügyi alelnökének 

tisztségét nem lenne-e célszerű összevonni ezzel a főmentorsággal. Dunka Sarolta 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

 
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A. 

Tel.: +36 (30) 446 2006 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu  

 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖKSÉG 

5 

 
 

szerint a feladatkör nagyon különböző. A főmentor személyéről az EHÖK elnökség dönt 

majd. Mentornak bárki jelentkezhet, személyükről a HÖOK dönt. Horváth Mihály 

nehezményezi, hogy a mentorok személyének kérdésébe nincs beleszólása az ELTE-nek 

semmilyen szinten. Murai László javaslata, hogy a két főmentor (HÖOK és intézményi 

szinten) által történjen a mentorfelvételi rendszer.  

Murai László a GTI gólyatáborával kapcsolatban elmondja, hogy a hallgatói létszám 

sokkal magasabbra becsülhető, mint korábban. Megállapításra került, hogy a 

legmegfelelőbb az lenne, ha a BTK-BGGyK kooperációt bővítenénk ki a GTI-vel. 

Kindelmann Balázs elmondja, hogy a műszaki menedzser szakos hallgatók továbbra is 

az IK hallgatói közé fognak tartozni. Horváth Mihály elmondja, hogy a három táborhoz 

szükség lesz központi irányításra, ennek Horváth Mihály lenne a koordinátora, a GTI-s 

gólyatábort pedig egy kifejezetten erre az alkalomra felállított stáb szervezné. Menyhárt 

Barbara az üzenetváltásokat követően felhívta Rikker Emíliát, és elmondta, hogy a dolgok 

lekommunikálásával volt problémája. Kreszadló Dóra kérdése, hogy ha ennyivel több 

hallgató jelentkezett, hol lesznek óráik, és hogy fogjuk tudni őket elhelyezni kollégiumba. 

Murai László elmondja, hogy erre nem tud válaszolni. Menyhárt Barbara kérdése, hogy 

a zánkai helyszínnel beszélt-e már valaki. Horváth Mihály jelzi, hogy ő igen, csak néhány 

nappal el kell tolni az időpontot az eredetileg tervezettől. Horváth Luca kérdése, hogy a 

holnapi (04.26) gólyatábori megbeszélésen lehet-e még változtatni. Murai László 

elmondja, hogy valószínűleg igen.  

3. Egyebek 

Murai László kérdése, hogy van-e valakinek egyebe. Parcsami Attila az EFOTT 

meghívókkal kapcsolatban elmondja, hogy személyesen kellene odaadni az érintetteknek. 

Kreszadló Dóra elmondja, hogy egy külföldi PPK-s hallgatót megtámadtak Budapesten, 

illetve egyre több olyan külföldi hallgató van, akit ilyen jellegű atrocitások érnek napi 

szinten. Dunka Sarolta javasolja, hogy ilyen esetekben Pozsár-Szentmiklósy Zoltánt 

keressék fel. Horváth Luca elmondja, hogy az irodabeszerzés hogy áll. Murai László nem 

tud erre pontos választ adni.  

20:15-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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