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JEGYZŐKÖNYV 

Rendkívüli elnökségi ülés 

2018. május 16. szerda, 17:00 

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

Napirend: 

1. Aktualitások 

a) Innovációs Központ // vendégünk Magyar Dániel, a központ igazgatója 

b) Mérnők utcai sport // vendégünk Sajben Marcell  

2. SH Mentorhalózat - vezetőmentor választás 

3. Egyebek 

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

Jelen van: Murai László (EHÖK), Boronkay Takáts Réka (EHÖK), Kindelmann Balázs (IK 

HÖK), Bárdosi Bence (IK HÖK), Áldorfai Gergő (KolHÖK), Kreszadló Dóra (PPK HÖK), 

Menyhárt Barbara (BGGyK HÖK), Horváth Viktória (EHÖK), Horváth Mihály (BTK HÖK), 

Szabó Tamás (ÁJK HÖK), Zentay Dorottya (TÓK HÖK), Kovács Viktória (EHÖK) 

Mandátumellenőrzést követően megállapítható, hogy az ülés 8 fővel határozatképes. 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja az előzetesen kiküldött napirendet. 

 

1. Aktualitások 

a) Innovációs Központ  

Murai László köszönt mindenkit. Vendégként jelen van Magyar Dániel és Mészáros 

Eleonórát, az Innovációs Központ igazgatóját és munkatársát, és átadja a szót. Magyar 

Dániel elmondja, hogy 2017-ben az Innovációs Központ kapott egy felkérést, hogy az 

ELTE innovációs stratégiája elkészüljön. Ezzel kapcsolatban egy kérdőíves kutatás 2018 

elejéig tartott, melyet nagyon sokan (~1000 fő) kitöltöttek. Véleménye szerint az 

egyetemi polgárság fontosnak tartotta a témát. Körbeadja a kérdőív eredményeit 
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tartalmazó részletes dokumentumot. Ismerteti a kérdéseket és az ezekre érkezett 

eredményeket. Elmondja, hogy döntési pont nincs, a kérdőív kiértékelése a közeljövőben 

az egyetemvezetés elé fog kerülni. Ismerteti az EHÖK elnökségével a stratégiai tervezet 

elkészítéséhez tartozó, eddig felépített folyamatot. Murai László kérdése, hogy a stratégia 

mögött van-e anyagi és humán erőforrás. Magyar Dániel elmondja, hogy a stratégia 

legnagyobb része egy akcióterv kell, hogy legyen. Ehhez kétségtelenül szükség van kellő 

erőforrásra. A hozzáállás eddig nagyon támogató volt az egyetem részéről. Azt tartaná 

megvalósíthatónak, ha egy kidolgozott, megalapozott innovációs stratégiával a 

minisztériumhoz fordulna az egyetem segítségért. Mészáros Eleonóra elmondja, hogy a 

Központ jelenleg is rendelkeznek találmányi alappal. Murai László kérdése, hogy 

mennyire sikerül az ELTE-s innovatív találmányokat házon belül tartani. Magyar Dániel 

elmondja, hogy legtöbbször sikerül meggyőzni a feltalálókat. A hallgatói terület az 

izgalmasabb kérdés. Mészáros Eleonóra elmondja, hogy a hallgatókban a vállalkozói 

kedvet kellene erősíteni. Murai László kérdése, hogy a Facebook kommunikációval 

mennyit foglalkoznak. Magyar Dániel elmondja, hogy van egy saját Facebook oldaluk, 

ami lassan, de biztosan épül. Áldorfai Gergő kérdése, hogy a pénznyereményen kívül 

milyen lehetőséget tud nyújtani a központ a nyerteseknek, hogy projektjüket tovább 

vigyék. Magyar Dániel elmondja, hogy akár külső, témához kapcsolódó szakértővel is 

össze tudják kötni például, de bármivel kapcsolatban lehet hozzájuk fordulni, és amiben 

csak tudnak, segítenek. Áldorfai Gergő kérdése, hogy cégalapítás esetén részesedés illeti-

e az Innovációs Központot. Magyar Dániel elmondja, hogy részesedés nem, az ELTE-nek 

kell jutalékot fizetni, ám ennek hatvan százaléka a feltalálónak kerül kifizetésre. 

17:40-kor megérkezik Pap Péter. 

Kreszadló Dóra kérdése, hogy ha beadják pályázatukat a hallgatók, de nem nyernek, 

nekik milyen lehetőségeik vannak. Magyar Dániel elmondja, hogy évente van ilyen 

verseny, illetve egy innovációs labor lenne a végső cél, mely állandóan működne, nem csak 

időszakosan. A versenyzők részt vehetnek mentor-programon, illetve lehetőségük van a 

továbbiakban is felkeresni a Központot segítséggel kapcsolatban.  

17:42-kor Mészáros Eleonóra távozik. 
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Áldorfai Gergő elmondja, hogy a verseny lezárta után kellene igazán odafigyelni a 

projektekre és a projektek gazdájára. Magyar Dániel elmondja, hogy felmerült, hogy a 

zsűri mondja el a versenyzőnek, hogy a nyereményét mire lenne érdemes költenie. 

Kindelmann Balázs elmondja, hogy ha inkubátor-programhoz hasonló módon 

foglalkoznának a versenyzőkkel, sokkal hasznosabb lenne. Menyhárt Barbara kérdése, 

hogy akik részt vettek ebben a programban, illetve pályáztak, van-e lehetőségük 

visszajelezni a Központtal való együttműködésre. Magyar Dániel elmondja, hogy jelenleg 

formálisan nincs, de nagyon jó ötlet. Kindelmann Balázs kérdése, hogy milyen típusú 

pályázatok érkeztek. Magyar Dániel elmondja, hogy abszolút vegyes: vendéglátás, 

informatika, pszichológia, stb. Kreszadló Dóra elmondja, hogy véleménye szerint nem 

verseny lenne, hanem bizonyos összegig lehetne rá pályázni, a hallgatók jobban nyitnának 

felé. Menyhárt Barbara kérdése, hogy az eddigi és ez utáni sikereket miképpen tudná a 

Központ kihangosítani. Magyar Dániel elmondja, hogy az éves innovációs nap díjátadóval 

kezdődik, ahol több száz ember előtt vehették át díjukat, majd sajtóorgánumok közölték 

le ezeket. Főleg szakmai körön belül, de mindenképpen tudják terjeszteni ezeket a híreket. 

Menyhárt Barbara kérdése, hogy miben tudnák hasznosítani a Hallgatói Önkormányzat 

erejét. Magyar Dániel elmondja, hogy a stratégia véleményezése és a hallgatók közötti 

promóció lenne az a terület, ahol számítanak a Hallgatói Önkormányzat segítségére.  

18:00-kor Magyar Dániel távozik. 

b) Mérnők utcai sport 

Murai László köszönti Sajben Marcellt és átadja neki a szót. Sajben Marcell elmondja, 

hogy főleg a Hallgatói Bajnoksággal foglalkozik. Főként alumni hallgatók és ELTE-s 

játékosaik vannak. Jelenleg nagyjából 160 csapatot foglalkoztatnak. Elmondja, hogy a 

kommunikációt egységesíteni kellene. Szeretné a hallgatókat azzal ösztönözni, hogy a 

Hallgatói Önkormányzatokon keresztül pályázhassanak a bajnoksági nevezési díjra. 

Szeretnék ezt a kommunikációba beleépíteni, ezért szeretett volna mindenképp a 

Hallgatói Önkormányzattal beszélni erről. Ez félévente egy bajnokságot jelentene. 

Kindelmann Balázs elmondja, hogy amennyiben ez félév elején van, akkor könnyebb 

vele számolni, viszont ezzel nehéz számolni. Murai László javasolja, hogy ez a kerüljön 
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megvitatásra a sportbizottsággal. Kindelmann Balázs elmondja, hogy hirdetni lehet a 

lehetőséget, de ki kell hangsúlyozni, hogy ez nem garantált. Sajben Marcell elmondja, 

hogy mindenki előtt kijelenti, hogy nem célja az, hogy a Hallgatói Önkormányzatra 

bármilyen felelősséget helyezzen. Kreszadló Dóra kérése, hogy BEAC-os plakátok csak 

lepecsételve kerüljenek kihelyezésre. 

18:15-kor Sajben Marcell távozik.  

2. SH Mentorhalózat - vezetőmentor választás 

Dunka Sarolta elmondja, hogy fog zajlani a vezetőmentor kiválasztása. Az első jelölt, 

Stojan Matic, elmondja, hogy jelenleg az ESN mentorrendszerén belül koordinátor. Azért 

jelentkezett, mert szeretné tovább vinni, amit az ESN-ben csinál. Dunka Sarolta kérdése, 

hogy tudja-e, kivel kell majd a HÖOK-on belül együttműködnie. Stojan Matic válasza, hogy 

sajnos pontosan nem tudja. Elmondja, hogy foglalkozott már Stipendium Hungaricumos 

hallgatóval, jelenleg van egy jordániai mentoráltja. Dunka Sarolta kérdése, hogy a 

Központi Irodával volt-e már kapcsolata, tudja-e, kivel kellene tartani a kapcsolatot. 

Stojan Matic válasza alapján nem. Dunka Sarolta kérdése, hogy fizikai bántalmazás 

esetén kihez fordulna. Stojan Matic válasza, hogy első körben az érintettet kérdezné meg, 

hogy mit akar kezdeni a helyzettel, szeretne-e feljelentést tenni, és válasza alapján vinné 

tovább az ügyet. Murai László kérdése, hogy a jelenlegi feladatköre mennyi időt vesz 

igénybe. Stojan Matic válasza, hogy a legtöbb feladata szemeszter előtt van, mert akkor 

érkeznek az e-mailek. Murai László kérdése, hogy mennyi a személyes kontakt a 

hallgatókkal. Stojan Matic elmondja, hogy ez inkább virtuális, csak a saját mentoraival 

szokott találkozni. Murai László elmondja, hogy a héten e-mailben értesítik. 

Bemutatkozik a második jelölt, Zatykó Roland. Elmondja, hogy 2015 óta mentor. 

18:30-kor megérkezik Horváth Luca. 

Zatykó Roland elmondja, hogy 2017 óta az Informatikai Kar főmentora. Azért 

jelentkezett, mert eddig is leginkább Stipendium Hungaricumos hallgatókkal foglalkozott, 

illetve az Informatikai Karon mostanra remekül működik a mentorrendszer. Hallgatói 

oldalról is ismeri a Stipendium Hungaricumos hallgatók helyzetét, illetve a 
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mentorrendszer által is nagy a rálátása a dolgokra. Murai László kérdése, hogy mennyire 

ismeri a HÖOK-os közeget. Zatykó Roland elmondja, hogy egyedül Kaizinger Tamás 

Töhötömmel beszélt eddig.  

Horváth Viktória 18:40-kor távozik. 

Horváth Mihály kérdése, hogy Zatykó Roland tagja-e az ESN-nek. Zatykó Roland válasza, 

hogy igen. Horváth Mihály kérdése, hogy az IK-s mentorrendszer miben különbözik az 

ESN-től. Zatykó Roland elmondja, hogy az IK-n a mentorképzés 4 alkalomból áll, amely 

ismerkedést, adminisztrációs előadást és az ESN-ről való előadást foglal magába. 

Hozzáteszi, hogy az IK-n a mentorok sokkal több személyes segítséget nyújtanak a külföldi 

hallgatókkal, például elkísérik őket a Bevándorlási Hivatalba. Murai László elmondja, 

hogy a héten e-mailben értesítik. 

18:47-kor Zatykó Roland távozik. 

Pap Péter kiosztja a szavazócédulákat az elnökség tagjainak. 

Az elnökség egyhangúlag szavazta meg Zatykó Rolandot az ELTE vezetőmentorának.  

18:50-kor Dunka Sarolta távozik. 

Murai László elmondja, hogy EFOTT-tal kapcsolatban épületháló nem lesz a KCSSK-n, 

ellenben az Egyetemtéren lesz egy erőteljes promó, amíg tart az EFOTT. Hozzáteszi, hogy 

Heckmann Fanni kért hozzáférést az ELTE Online hirdetőfelületéhez. Boronkay Takáts 

Réka elmondja, hogy május 30-án lesz terepbejárás és ismerkedős este. Murai László 

kérdése, hogy a protokoll meghívók kiküldésre kerültek-e már. Kéri, hogy ahol még nem, 

ott ez történjen meg minél hamarabb. Folytatja, hogy a merchandise-zal kapcsolatban a 

Hallgatói Design-pályázatra érkezett be rengeteg anyag. A héten kihirdetésre kerül az első 

három helyezet. Murai László elmondja, hogy civil színpaddal kapcsolatban 50%-os 

töltöttség áll fent jelenleg. Az ELTE Challenge-re valószínűleg az első 5 ELTE csapat 

ingyenesen regisztrálhat majd. Kindelmann Balázs kérdése, hogy az előadók hogy 

állnak. Szabó Tamás elmondja, hogy mindenkit próbáltak baráti áron intézni. Június 1-

jén lesz sajtótájékoztató. Menyhárt Barbara kérdése, hogy mikor lesz még EFOTT-os 

megbeszélés. Murai László elmondja, hogy május 30-án lesz a helyszínen. Horváth 

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 

6 

 
 

Mihály elmondja, hogy a molinókat legyen szíves minden részönkormányzat elszállítani. 

Murai László elmondja, hogy reggelre érkezik a rektori pályázatok jóváhagyása. Lesz egy 

kulturális, és két sportpályázat. Elmondja, hogy fog beszélni Cseszregi Tamással a térítési 

díjak módosításáról. Boronkay Takáts Réka elmondja, hogy a hétvégi vezetőképző-

nappal kapcsolatban felmerült anomália, hogy a Groby törölte a rendelést. Ennek 

megoldása folyamatban van.  

3. Egyebek 

Pap Péter kérdése, hogy a vizsgaidőszakban hogy lesznek elnökségi ülések. Murai László 

elmondja, hogy egyelőre nem lehet ezt pontosan megmondani. Kreszadló Dóra kérdése, 

hogy a Neptun-leállás lesz-e továbbítva a hallgatók felé. Horváth Luca elmondja, hogy 

már megtörtént. Kreszadló Dóra további kérdése, hogy a HKR módosítás hogyan kerül 

majd lekommunikálásra a hallgatók felé. Murai László elmondja, hogy egyelőre még nem 

tudni. Szabó Tamás kérdése, hogy e-mail fiókban maradhat-e adatokat tartalmazó 

táblázat. Kindelmann Balázs elmondja, hogy igen. Horváth Mihály elmondja, hogy a 

csapatával szeretne elmenni részönkormányzatokhoz beszélni a programokról. Kéri, 

hogy mindenki küldje el a számára megfelelő időpontot. Áldorfai Gergő elmondja, hogy 

van egy TBC-s kollégium, akit jelenleg kezelnek. A szükséges vizsgálatok és intézkedések 

megtörténtek. Kreszadló Dóra kérdése, hogy mi a helyzet a SEK-kel. Kindelmann Balázs 

elmondja, hogy a szombathelyi képviselők nem értették, miért került visszahívásra 

Egervári György. Kéri, hogy valaki kerüljön kinevezésre a Tisztújító Küldöttgyűlésig. 

Murai László megfogadja a tanácsot. Kindelmann Balázs elmondja, hogy globális ügyek 

nem jutottak el a szombathelyi képviselőkhöz. Zentay Dorottya elmondja, hogy a TÓK 

Kari Tanács sikeresen megválasztotta az új dékánasszonyt. Kérdés, hogy az 

évkönyvfotózáson készült képeket utólag is meg lehet-e vásárolni. Boronkay Takáts 

Réka elmondja, hogy igen, egyeztet a készítőkkel.  

19:50-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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