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JEGYZŐKÖNYV 

Rendkívüli elnökségi ülés 

2018. május 9. szerda, 17:00 

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

Napirend: 

1. Aktualitások 

2. Egyebek 

17:05-kor Boronkay Takáts Réka megnyitja az elnökségi ülést. 

Jelen van: Boronkay Takáts Réka (EHÖK), Horváth Mihály (BTK HÖK), Áldorfai Gergő 

(KolHÖK), Kreszadló Dóra (PPK HÖK), Kindelmann Balázs (IK HÖK), Horváth Luca (TTK 

HÖK), Zentay Dorottya (TÓK HÖK), Parcsami Attila (TáTK), Szabó Tamás (ÁJK HÖK), 

Murai Bence (EHÖK), Murai László (EHÖK), Menyhárt Barbara (BGGyK HÖK), Babos 

János, Orosz Bernadett, Kovács Viktória (EHÖK) 

Mandátumellenőrzést követően megállapítható, hogy az ülés 10 fővel határozatképes. 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja az előzetesen kiküldött napirendet. 

 

1. Aktualitások 

Boronkay Takáts Réka köszönt mindenkit. Vendégként jelen van Babos János, aki 

felvezeti a kollégiumi közös költséggel kapcsolatos javaslatát, majd a kollégiumi díjak 

alakulásáról beszél. Elmondja, hogy 2007-től nagyságrendileg kétévenként volt 

kollégiumi díjemelés. Elmondása szerint az elmúlt években milyen felújításokba fektettek 

pénzt. Szó kerül a bútorbeszerzésről, további a háztartásieszköz-beszerzésről. A 

jogszabály által nem előírt beszerzéseket egyelőre visszatartaná. Kindelmann Balázs 

kérdése, hogy az említett fejlesztések közül melyek voltak, amik valóban fejlődést 

generáltak, és nem csupán az amortizáció korrigálása volt a cél. Babos János elmondja, 

hogy ez sokban függ attól, mi számít valóban fejlődésnek. Horváth Luca kérdése, hogy 

miért került felfüggesztésre a hűtőbeszerzés. Babos János elmondja, hogy ez ideiglenes, 

a holnapi nappal vissza is vonja. Babos János infógrafikával készült, mely a kollégiumi 

díjakat hasonlítja össze az adott kerületben található albérletek árával. A számítások 
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alapján az albérletek átlagosan magasabb árral rendelkeznek. Horváth Luca szerint az 

albérletárak nem releváns érvek. Babos János szerint ár-érték arányban is sokkal jobban 

megéri kollégiumban lakni, mint albérletben. Áldorfai Gergő elmondja, hogy felmérések 

alapján jelenleg több, mint ezer kollégista hallgató rendelkezik átlagosan havi 40 000 

forint „keresettel”, ebből kell gazdálkodniuk, ez nem kompatibilis a kollégiumi díjak 

emelkedésével. Babos János elmondja, hogy jelenlegi anyagi keretek között a kollégiumi 

minőség szinten tartása komoly nehézségekbe ütközik. Horváth Mihály elmondja, hogy 

tart attól, hogy ki lesz a felelős gazdasági szempontból. Babos János szerint a normatíva 

emelés lenne a legnagyobb segítség. Kindelmann Balázs kérdése, hogy a hallgatók felé 

ezt hogyan lehetne jól kommunikálni, mert nem lát erre reális esélyt. Babos János 

elmondja, hogy erre később visszatér. Horváth Luca elmondja, hogy nem lát esélyt a 

normatíva emelésére, továbbá szerinte sem lehetne helyes módon lekommunikálni a 

hallgatók felé. Babos János elmondja, hogy a közös költség három elemből állna: 

amortizáció, önköltségesek kompenzációja, és fejlesztési keret.  

17:55-kor megérkezik Pap Péter, EHÖK EB elnök. 

Babos János elmondja, hogy építőipari beruházások szinte folyamatosan zajlanak, csak 

nem minden látványos fejlődés. Felvázolja a javasolt kollégiumi díjakat, és javaslatot vár 

a közös költség mértékére. Hozzáteszi, hogy az elmúlt három évben arra törekedett, hogy 

legyen fejlődés, és utána kerüljön szóba a kollégiumi díjak emelése. Horváth Luca 

kérdése, hogy miért a hallgatóknak kellene megfizetni a kollégiumi fejlesztéseket 

megelőlegezve. Babos János szerint az adott évben valósulnának meg a fejlesztések. 

Hozzáteszi, hogy lenne egy HKR módosítás.  

18:10-kor Babos János távozik.  

Kreszadló Dóra elmondja, hogy a legnagyobb probléma a hallgatók felé történő 

kommunikációban rejlik. Orosz Bernadett elmondja, hogy a hallgatók tisztában vannak 

azzal, hogy 2018-ban mi mennyibe kerül. Horváth Luca elmondja, hogy külön kell 

választani, hogy az ember tudja, mi mennyibe kerül, és hogy meg tudja-e fizetni. Horváth 

Mihály konstruktív javaslata, hogy a közös költséget úgy kellene lekommunikálni, hogy a 

hallgatók a kollégiumi küldöttgyűléseken megszavazhatják, hogy milyen fejlesztés 
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kerüljön finanszírozásra. Továbbá elmondja, hogy a bevezetésnél a már végzős 

hallgatóknak ne kelljen kifizetnie. Orosz Bernadett elmondja, hogy a fejlesztési keret úgy 

nézne ki, mint ahogy Horváth Mihály elmondta. Elmondja még, hogy a fejlesztéseket a 

lehető leghamarabb szeretnék elkezdeni. Kreszadló Dóra elmondja, hogy szerinte erre a 

jövőben kellene visszatérni. Orosz Bernadett elmondja, hogy ez 2019 szeptemberétől 

lenne bevezetve. Zentay Dorottya elmondja, hogy ennek kommunikációját nem a 

Hallgatói Önkormányzatnak kellene elsősorban intézni, illetve támogatja Horváth Mihály 

javaslatát, hogy a hallgatók kapjanak döntési jogot. Áldorfai Gergő szerint nincs elég idő 

hagyva a döntéshozatalra. Menyhárt Barbara elmondja, hogy egy közgyűlés, 

küldöttgyűlés összehívása nem garantálja, hogy a hallgatók aktívan részt vennének rajta. 

Szabó Tamás elmondja, hogy szerinte egy unipoll-t célszerűbb lenne ezzel kapcsolatban 

kiküldeni a hallgatóknak. Kreszadló Dóra is támogatja a hallgatók bevonását. Kérdése, 

hogy amennyiben a Küldöttgyűlésen nem kerül elfogadásra a javaslat, mik a tervek. Orosz 

Bernadett elmondja, hogy előbb utóbb a kollégiumi lakhatás minőségének romlásához 

vezetne.  

18:38-kor Orosz Bernadett távozik. 

   

2. Egyebek 

Murai László elmondja, hogy Murai Bence elhozta az igénylőlapokat. Kéri, hogy az 

elnökök ellenőrizzék őket. Horváth Mihály kérdése, hogy az utazás a gólyatáborral 

kapcsolatban külön kerül-e kifizetésre. Horváth Luca elmondja, hogy előzetes 

megegyezés alapján igen. Horváth Mihály elmondja, hogy az utazás mellett a szálláshely 

is külön lett szedve. Kindelmann Balázs elmondja, hogy a Tanárképzés- és Tanár-

továbbképzés Tanácsába kell delegálni személyeket. Murai László válasza, hogy a 

pénteki Küldöttgyűlésen kerül ez napirendre. Zentay Dorottya kérdése, hogy 

amennyiben szeretnének egy kari üzemorvost, az EHÖK tudna-e anyagi támogatást 

biztosítani. Murai László válasza alapján nem. Menyhárt Barbara elmondja, hogy az 

Európai Jövőképcsomagról szeretne beszélni. Elmondja, hogy előzetesen összeszedett 
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néhány témajavaslatot, kérdése, hogy ezen felül van-e valakinek valami javaslata. 

Amennyiben nincs, kiküldi a kérdőívet szakkollégiumoknak.  

19:05-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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