EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

JEGYZŐKÖNYV
Elnökségi ülés
2018. február 07. szerda, 16:00
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Múzeum körút 4/A.)
Napirend:
1. Személyi kérdések
2. Aktualitások
3. Egyebek
16:10-kor Murai László megnyitja az elnökségi ülést.
Jelen van: Murai László (EHÖK), Pap Péter (EB), Áldorfai Gergő (KolHÖK), Horváth Mihály
(BTK HÖK), Szabó Tamás (ÁJK HÖK) Kreszadló Dóra (PPK HÖK), Menyhárt Barbara
(BGGyK HÖK), Horváth Luca (TTK HÖK), Parcsami Attila (TáTK HÖK), Boronkay Takáts
Réka (EHÖK), Badinszky Áron (EHÖK), Móczik Alexandra (vendég), Horváth Viktória
(vendég), Kovács Viktória (EHÖK)
Mandátumellenőrzést követően megállapítható, hogy az ülés 8 fővel határozatképes.
Az elnökség egyhangúlag elfogadja az előzetesen kiküldött napirendet.
1. Személyi ügyek
Murai László köszönti Móczik Alexandrát és Horváth Viktóriát, akik érvényes pályázatot
nyújtottak be az EHÖK sportreferensi tisztségének betöltésére. A két pályázó röviden
bemutatkozik, ismerteti pályázatát. Először Móczik Alexandra ragadja magához a szót,
majd Horváth Viktória követi. Horváth Luca kérdése a két jelölthöz, hogy van-e arra
elképzelésük a sportprogramokkal kapcsolatban az idei EFOTT-on, ahol az ELTE
házigazda lesz. Horváth Viktória elmondja, hogy neki számos ötlete lenne ezzel
kapcsolatban, úgy érzi, ki tudná hozni a lehetőségekből a legtöbbet. Móczik Alexandra
elmondja, hogy a tavalyi programokból építkezve javíthatnának azokon.
Murai László átadja a szót Badinszky Áronnak, az EHÖK Tanulmányi alelnökének, aki
elmondja, hogy a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságba és a Fegyelmi Tanácsba kötelezően
delegálni kell egy-egy póttagot, javasolja Bartók Bálintot, az EHÖK Tudományos alelnökét.
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Murai László kiosztja a szavazócédulákat, és kéri az elnökség tagjait, adják le
szavazataikat.
A szavazatok számlálását követően Pap Péter közli az eredményeket a jelenlévőkkel.
A sportreferensi pozíciót illetően Horváth Viktóriának szavazott bizalmat az elnökség 8
igen, 0 nem, 0 tartózkodással.
A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság és a Fegyelmi Tanács póttagjának az elnökség 8 igen, 0
nem, 0 tartózkodással Bartók Bálintot szavazta meg.
16:25-kor Móczik Alexanda elhagyja a tárgyalót.

2. Aktualitások
Murai László felhívja mindenki figyelmét, hogy február 12-én 14 órától szenátusi ülés
lesz. Elmondja, hogy a tanárképzéssel kapcsolatos hallgatók általi kezdeményezések
eljutottak Dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár asszonyig. Az
általuk leírt panaszok és a mellékelt petíció elküldésre kerültek számára, aki szeretne egy
találkozót a petíciót kezdeményező két hallgatóval. Erre az alkalomra Badinszky Áron is
meghívásra került. A beszélgetésre február 15-én kerül sor. Horváth Luca kérdése, hogy
Badinszky Áron alapszakos hallgatóként mennyire van képben a tanárképzéssel.
Badinszky Áron elmondja, hogy a hiányosságait a találkozóig pótolja, ehhez kéri a
tanárképzésben részt vevő elnökségi tagok segítségét. Horváth Mihály kéri Badinszky
Áront, hogy a találkozó során elsősorban azokról a dolgokról is essen szó, melyeket a
jogszabályok kötnek. Horváth Luca kérése, hogy a petíció kerüljön továbbításra az
elnökség felé. Megkereste Murai Lászlót Bayer Árpád, BTK-s hallgató. Egy „Túlélőkészlet
egyetemhez” nevű projekttel kapcsolatban szeretne véleményt és segítséget kérni. Ez egy
olyan programsorozat, ahol például az időgazdálkodásról, tanulásról lennének előadások.
Kéri, hogy amennyiben lehetséges, minden budapesti campuson szeretnének egy-egy
programot tartani, ehhez termekre lenne szüksége, illetve a Facebook esemény
népszerűsítésében számítana az EHÖK segítségére.
16:32-kor megérkezik Kindelmann Balázs. A jelenlévő mandátumok száma így már 9.
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Horváth Luca elmondja, hogy nem tartja jogosnak, hogy a fizetős szolgáltatásukhoz
(melyet ezekkel a rendezvényekkel promotálnának) ingyen reklámot kapjanak. Horváth
Mihály szerint nehéz meghúzni a határvonalat reklám és nem reklám között. Úgy
gondolja, a szervezők is ugyanúgy fizessék ki a terembérléssel járó költségeket, mint más.
Horváth Luca szerint akkor lenne igazságos, ha az előadásokat követően ELTE polgárok
számára ingyenes/kedvezményes lenne a további képzés. Kindelmann Balázs szerint
egy hatvan perces előadáson nem lehet hasznosítható tudást átadni. Kreszadló Dóra nem
tartja korrektnek, hogy csak azért akarják bevonni a Hallgatói Önkormányzatot, hogy
ingyen jussanak teremhez. Horváth Luca szerint egy együttműködési szerződéssel
működhetne a dolog. Menyhárt Barbara szerint először érdemes lenne a tartalmi részét
vizsgálni. Szerinte a HÖK elsődleges feladata, hogy információt osszunk meg a
hallgatókkal. Boronkay Takáts Réka javaslata szerint az illetékesek kerüljenek
meghívásra a következő elnökségi ülésre. Szerinte a személyes találkozó során több
mindent lehetne megbeszélni, egyeztetni, kompromisszumot kötni. Murai László
kérdése, hogy karonként milyen arányban vannak doktoranduszok a Kari Ösztöndíj
Bizottságban. Mindenki jelzi, hogy nincs. Kindelmann Balázs elmondja, hogy az IK-n sok
pályázatra jogosultak doktoranduszok. Horváth Luca elmondja, hogy a doktoranduszok
után nem jár normatíva. Személy szerint ellenzi, hogy doktoranduszok is pályázhassanak.
Horváth Mihály elmondja, hogy a BTK-n is adhatnak le pályázatot. Szabó Tamás jelzi,
hogy nem kötelező doktorandusz tagnak lenni a Kari Ösztöndíj Bizottságokban. Horváth
Luca kérdése, hogy a DÖK-nek van-e önálló költségvetése. Kindelmann Balázs elmondja,
hogy nincs. Szabó Tamás elmondja, hogy a DÖK egy külön intézményrendszer, és nem jár
utánuk normatíva. Murai László kéri Kindelmann Balázst és Horváth Mihályt, hogy
beszéljenek Geréb Tündével a Lágymányosi Egyetemi Napok és a Bölcsész Napok kapcsán.
Horváth Mihály a mai nap folyamán írt Geréb Tündének ezzel kapcsolatban. Kindelmann
Balázs elmondja, hogy a LEN specifikáció a jövő hétre lesz meg.
3. Egyebek
Parcsami Attila elmondja, hogy kiegészítette az EFOTT VIP listát, amit ki fog küldeni még
ma. Kéri, hogy minden kari HÖK elnök töltse ki. Murai László javaslata szerint legyen
színkódos rendszer. Ezt február 18-ig tegyék meg. Kindelmann Balázs kérdése
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Badinszky Áron felé, hogy mi a helyzet az OHV-val. Badinszky Áron elmondja, hogy az
eredeti megállapodás szerint nyilvánosságra kerültek, de az oktatók bármikor
visszavonhatják. Szabó Tamás elmondja, hogy szerinte jó lenne, ha lenne EHÖK
elnökjelölti aspiránsi vita. Boronkay Takáts Réka intézkedik ezzel kapcsolatban.
17:20-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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