EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

JEGYZŐKÖNYV
Elnökségi ülés
2018. január 17. szerda, 18:00
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Múzeum körút 4/A.)
Napirend:
1. Vendég: dr. Babos János
a, Lakhatási támogatás
b, Gólyatáborok
2. Ösztöndíjak/pályázatok
3. Személyi kérdések/BRSZ
4. Aktualitások
5. 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), Parcsami Attila (TáTK HÖK), Kindelmann Balázs (IK HÖK),
Áldorfai Gergő (KolHÖK), Dunka Sarolta (EHÖK), Szalóki Orsolya (EB), dr. Babos János,
Kovács Viktória (EHÖK)
Mandátumellenőrzést követően megállapítható, hogy az ülés 10 fővel határozatképes.
Az elnökség egyhangúlag elfogadja az előzetesen kiküldött napirendet.
1. a, Lakhatási támogatás
Murai László köszönti Babos Jánost, aki a lakhatási támogatás felosztásának 2018-as
javaslatát ismerteti. A korábbi években a megoszlás 50-50% volt (kollégiumok-hallgatói
önkormányzat). 530 millió forint a lakhatási támogatás fő összege. Mielőtt a javaslatot
előterjeszti, néhány szóban ismerteti azokat a célokat, melyeket a kollégiumi részből
finanszíroznának. Céljuk, hogy a felújítás után kizárólag ELTE-s hallgatók lakjanak a
Nagytétényi úti kollégiumban. A tervezés folyamata 2015-ben kezdődött és 2016-ban
fejeződött be. A férőhelyek bővítése kitűzött cél. Szemlélteti a tervrajzokat és ismerteti a
kivitelezés aktuális helyzetét. Előreláthatólag 2018. áprilisban fejeződnek be a
munkálatok. Esetleges csúszással együtt is biztonsággal beköltözhetővé válik
szeptemberre. Folyamatban van a bútorbeszerzés. Eddigi statisztikák alapján az állandó
biztosított helyek száma 2900-3100 között mozgott eddig. Ezt valószínűleg képes tartani
az ELTE. Bízva abban, hogy a férőhelyek száma növekedni, minőségük javulni fog, Babos
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János szeretné előterjeszteni a 70-30%-os felosztást az ELTE Hallgatói
Önkormányzatának elnöksége felé. Kindelmann Balázs kérdése, hogy egyéb, korábban
említett felújítás megvalósult-e. Babos János elmondja, hogy igen, például a Kőrösi Csoma
Sándor Kollégium focipályáját felújították.
Az elnökség 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
b, Gólyatáborok
Babos János elmondja, hogy Horváth Luca adta meg idén a kezdő lökést a TTK-s
gólyatáborra tett ajánlatával. Kérése megvitatásra került igazgatási vezetőasszonnyal,
Babos János szeretné előbb mindenkivel átbeszélni a 2018-as terveket. Kérdése, hogy
van-e reális lehetőség arra, hogy gólyatáborok esetleges összevonásában gondolkodjunk.
Horváth Luca elmondja, hogy a TTK-n nagy változtatás, hogy 5 külön gólyatábor helyett
egy nagyot terveznek, és szeretné, ha az elnökség tudná támogatni őt ebben a projektben.
Horváth Mihály elmondja, hogy Menyhárt Barbarával felmerült annak a lehetősége, hogy
külön szervezett, ám egy helyszínen és egy időben tartott gólyatábora legyen a BTK-nak
és a BGGyK-nak. Kindelmann Balázs elmondja, hogy a helyszínenként megbontott
gólyatáborok működőképesnek tűnnek. Babos János elmondja, hogy ez az előző évekhez
képest nagyobb előrelépést biztosítana a szervezésekkel kapcsolatban. Kreszadló Dóra
elmondja, hogy ők már beszéltek a szolnoki helyszín képviselőivel, akik nem jelezték felé,
hogy felújítanák a helyet. Babos János javasolja, hogy a PPK, TÓK és TáTK esetleg
gondolkodjon egy közös helyszínben, amennyiben nincs ellenükre. Parcsami Attila jelzi,
hogy a TáTK a GTI-vel fog kooperálni előreláthatólag. Kreszadló Dóra elmondja, hogy a
PPK ragaszkodna a szolnoki helyszínhez, amennyiben lehetséges. Parcsami Attila
szintén. Horváth Luca elmondja, hogy a gólyatábor szezonra a szolnoki felújítás véget ér,
így ez nem érint minket. Kindelmann Balázs elmondja, hogy az IK a TÓK-kal szívesen
kooperál, de nem egy időpontban tartanák a tábort, hanem előtte, vagy utána egy héttel.
Babos János kéri, hogy jövő hét péntekre legyen egy előzetes létszám megadva, és
megköszöni a konstruktív együttműködést.
19:10-kor Babos János távozik.
2. Ösztöndíjak, pályázatok
Murai László elmondja, hogy kiküldte a rektori pályázatok anyagát. Először a rektori
kulturális pályázat részleteit ismerteti az elnökséggel. Két pályázat került elutasításra, az
egyik technikai okok miatt, ennek orvoslása már folyamatban van. A másik sikertelen
pályázót sajnos nem sikerült elérni azóta sem. A rektori sportpályázattal kapcsolatos
részleteket is ismerteti. Három pályázat került elutasításra.
Felmerült, hogy azon az ösztöndíjak havi összegét, melyek a HKR szerint nem haladhatják
meg a hallgatói normatíva 100%-át, egy HKR módosítás keretein belül 200%-ra emeljék.
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Murai László elmondja, hogy szerinte erre nem lesz olyan, hogy „megfelelő alkalom”.
Kindelmann Balázs szerint 200% helyett 150%-ban kellene gondolkodni. Murai László
elmondja, hogy ez nem jelent instant gyakorlati emelkedést. A Küldöttgyűlésnek el kellene
előtte fogadnia egy részletesebben kidolgozott jutalmazó-bűntető rendszert.
Murai László kérdése, hogy ki az, aki nem támogatja ezt a felvetést. Kéri, hogy péntek
estig mindenki beszélje meg a részönkormányzati elnökségével.
3. Személyi kérdések, Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége,
Budapesti Regionális Szövetség
Murai László elmondja, hogy december 31-el lejárt a választmányban a mandátuma,
ezért új embereket kell delegálni a régió tisztújító ülésére, mely 2018. 01. 26-án lesz. Ez a
megbízatás 2018. december 31-ig tart. Szeretné javasolni Horváth Mihályt és Menyhárt
Barbarát.
Az elnökség Horváth Mihályt 10 igen, 0 nem, 0 érvénytelen, Menyhárt Barbarát 10 igen, 0
nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatja.
4. Aktualitások
Murai László jelzi, hogy hétfőn szenátus lesz. Zajlik a Jeges Est szervezése, megköszöni
Kindelmann Balázs segítségét. Kérdése, van-e valami friss információ. Kindelmann
Balázs elmondja, hogy hamarosan megkezdődik a jegyek árusítása. Szeretné, ha minden
részönkormányzat tudná őket értékesíteni. Szeretne segítséget kérni PPK-s részről az
eseményen zajló versenyek szervezéséhez. Cél a 3000 résztvevő. Kreszadló Dóra kérése,
hogy a kommunikációsoknak legyen elküldve az esemény és a vele kapcsolatos
tennivalók. Továbbá elmondja, hogy amennyiben van rá igény, promóciós videó
készítésére is van megfelelő embere, Kerekes Zsombor. Horváth Luca elmondja, hogy
vizsgaidőszakban nincs nyitva a TTK HÖK iroda, ezért a jegyek árusítását nem tudják
vállalni. Vasárnap lesz EFOTT megbeszélés. Az egyetembiztonsági kérdőív január 29-én
kerül kiküldésre. Lejárt a nyomdai közbeszerzés a Pátria Nyomdával. Az Állami
Számvevőszék ellenőrzésével kapcsolatban jött utólagos adatbekérés, amit Kutas
Viktóriával megcsináltak.
5. Egyebek
Kindelmann Balázs kérdése, hogy a GTI épületéről van-e már valami információ. Murai
László elmondja, hogy a tervek szerint a BTK-n lesz. Áldorfai Gergő kérdése, hogy
Neptun hibabejelentést tett-e valaki, ugyanis az SDA szerint nem érkezett hozzájuk
hibabejelentés.
20:35-kor Murai László lezárja az ülést.
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Jegyzőkönyv hitelesítés:

________________________________________________

________________________________________________

Murai László
elnök

Ellenőrző Bizottság

ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE Hallgatói Önkormányzat

________________________________________________
Kovács Viktória
elnöki referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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