EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

JEGYZŐKÖNYV
Rendkívüli elnökségi ülés
2018. február 28. szerda, 17:00
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Múzeum körút 4/A.)
Napirend:
1. Aktualitások
2. Egyebek
17:05-kor Murai László megnyitja az elnökségi ülést.
Jelen van: Murai László (EHÖK), Menyhárt Barbara (BGGyK HÖK), Horváth Mihály (BTK
HÖK), Horváth Luca (TTK HÖK), Kindelmann Balázs (IK HÖK), Kreszadló Dóra (PPK HÖK),
Ferencz Olivér (TÓK HÖK), Szabó Tamás (ÁJK HÖK), Áldorfai Gergő (KolHÖK), Parcsami
Attila (TáTK HÖK), Boronkay Takáts Réka (EHÖK), Dunka Sarolta (EHÖK), Badinszky
Áron (EHÖK), Molnár Erzsébet (EHÖK EB), Kovács Viktória (EHÖK)
Mandátumellenőrzést követően megállapítható, hogy az ülés 10 fővel határozatképes.
Az elnökség egyhangúlag elfogadja az előzetesen kiküldött napirendet.

1. Aktualitások
Murai László szeretettel köszönt mindenkit, különösen Gódány Nikolettet, aki az Open
History szervezet képviseletében jött. Egy korábbi elnökségen esett szó a közös
együttműködésről. Gódány Nikolett elmondja, hogy szeretnének előadássorozatot
indítani, melyek olyan problémákat foglalnak magukban, amik minden hallgatót
érinthetnek. Tavaly ősszel indították ezt a programot, melyek többek között
időgazdálkodást, előadás módszertant, stresszkezelést öleltek fel. Heti rendszerességgel
tartották ezeket a rendezvényeket egy bérelt helyen. Eddig csupa pozitív visszajelzést
kaptak, nagy az érdeklődés. Szeretnék, ha ez minél több hallgatóhoz eljutna, és kéri, hogy
amennyiben van erre lehetőség, a Hallgatói Önkormányzat biztosítson számukra egy
termet az egyetem területén. Murai László kérdése, hogy mennyibe kerül egy ilyen
előadás. Gódány Nikolett elmondja, hogy 1500 forintot kértek el eddig másfél óráért.
Horváth Mihály kérdése, hogy mit biztosít cserébe ez a szervezői cég. Gódány Nikolett
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elmondja, hogy egy ingyenes előadást ELTE polgárok részére. Menyhárt Barbara
elmondja, hogy a BGGyK-n az elmúlt évek tapasztalatai alapján kifejezetten nehéz
mobilizálni a hallgatókat, de támogatja az elképzelést, és amennyiben a Bárczisok
érdeklődését sikerül felkelteni, szívesen biztosít termet a BGGyK-n. Kreszadló Dóra
szerint a PPK-s hallgatók vevők lennének ilyen előadásokra, ezért szívesen segít termet
biztosítani. Horváth Mihály kérdése, hogy csak az első ingyenes előadás kerülne
megrendezésre az ELTE valamelyik kampuszán? Gódány Nikolett elmondja, hogy az
állandóan bérelt helyükön folyamatosan zajlanak a továbbiakban is ezek az előadások.
Horváth Mihály szeretné, hogy az első (ingyenes) előadáson feliratkozó ELTE-s hallgatók
kapjanak kedvezményt, vagy a hat alkalmas sorozatból egy alkalom mindenképpen az
ELTE-n foglaljon helyet. Gódány Nikolett elmondja, hogy ők nyitottak ilyesfajta
kompromisszumra. Murai László kérdése, hogy eddig milyen aránnyal voltak ELTE-sek
az előadásokon. Gódány Nikolett elmondja, hogy változó. Hozzáteszi, hogy megbeszéli a
partnerével, de szeretne egy időpontot, ami előreláthatólag jó lenne erre a „promóciós
előadásra”. A képzés március 13-án indul, ezért célszerű lenne ez előtt. Murai László
megköszöni Nikolettnek a részvételt.
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17:30-kor Gódány Nikolett távozik.
Murai László elmondja, hogy volt TTT-n. Hozzáteszi, hogy a TKK megbízott igazgatója
Homonnay Zoltán lett, aki eddig az igazgatóhelyettesi pozíciót töltötte be. Az osztatlan
tanár szakosok záróvizsgájával, szakdolgozatával, diplomájával kapcsolatos ügyrend
került megvitatásra. Az ülés kissé apokaliptikusra sikerült, ugyanis a napirend nem került
megszavazásra. Szó esett a tanáris hallgatók petíciójáról. Az ezzel kapcsolatos államtitkári
egyeztetésre március 13-án kerül sor. Minden releváns kari vezető és tanárképzésben
érintett személy meghívásra került, köztük Badinszky Áron tanulmányi alelnök urat és
Murai László elnök urat is. A könyvtári tanácsnál pótolni kell egy mandátumot, erről a
következő elnökségi ülésen szavaz az elnökség. Murai László körbeadja a Corvinus
Egyetem 2015-ös évkönyvét. Ezzel kapcsolatban volt egyeztetés a szerkesztő csapattal,
kérdés, hogy lenne-e hasonló kiadványra igény az ELTE-n. Az elkészült képeket meg lehet
rendelni. Kindelmann Balázs kifejezetten támogatja a kezdeményezést. Kérdése, hogy
miért nem lehet ennek digitális kiadása is a nyomtatott mellett. Murai László szerint van
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erre lehetőség. Menyhárt Barbara nem érti, hogy ez miért jó. Az elnökség tagjai
elmondják személyes véleményüket. Kreszadló Dóra szerint minden karon kellene
kihelyezett fotózás. Horváth Luca szerint érdemes egy próbát tenni. Szabó Tamás
elmondja, hogy ő személy szerint sajnálja a fákat ezért kivágni, nem látja értelmét.
Áldorfai Gergő elmondja, hogy szerinte az erre való igény teljes mértékben
személyfüggő. Parcsami Attila szerint a lehetőséget érdemes megadni a hallgatóknak
erre. Kreszadló Dórában felmerül, hogy a keresztféléves hallgatókkal mi a helyzet.
Murai László szerint ez technikai kérdés. Kindelmann Balázs szerint ez egy nagyon jó
lehetőség, diplomaosztón lehetne árulni. Szóba kerül a talár kérdése. Murai László
szerint ez egy nagyon megosztó téma. Murai László megjegyzése a Lágymányosi karok
irányába, hogy a Minority SafePack kampány kapcsán kihelyezésre kerülne egy nagy,
aláírásgyűjtésre buzdító hőlégballon. Kérdése, hogy ezzel kapcsolatban kit kell keresnie.
Kindelmann Balázs válaszol: Nagyné Vas Éva az illetékes. Március 9-től április 3-ig lenne
kihelyezve az említett monstrum. Kindelmann Balázs elmondja, hogy a minimum kvóta
Magyarországon 600%-nál tart. Horváth Luca kérdése, hogy a politikai kerekasztallal
kapcsolatban Murai László egyeztetett-e az illetékesekkel. Murai László elmondja, hogy
a politikai pártok nem annyira együttműködőek, ezért a vitasorozat nem lesz megtartva,
ellenben az ELTE-n lenne egy vitahelyszín március 21-én, melyen az oktatás helyzete
lenne terítéken. Murai László elmondja, hogy közeleg a Szociális Munka Világnapja.
Megrendezésre kerülne egy NANE-s előadás, aminek költsége 150 000 forint lenne.
Kérdése, hogy ezt a megkeresést ki támogatja. 9 fő ellenzi, egy fő tartózkodik. Murai
László elmondja, hogy holnap lesz a tanári szakmai gyakorlatról értekezlet, ahol terítéken
lesz a külföldi gyakorlat lehetősége, ezen Dunka Saroltával vesznek részt. Holnap
kezdődik a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája. Pénteken ezzel kapcsolatban lesz egy
workshop 15 órakor a BEAC-on, melyre a kari sportreferenseket várják szeretettel. Murai
László kérése, hogy ezen a workshopon az elnökök, vagy egyéb releváns személyek (is)
vegyenek részt. Murai László elmondja, hogy beszéld a mai nap folyamán Pap Péterrel, az
Ellenőrző Bizottság elnökével, aki szeretne utánpótlásképzést. Molnár Erzsébet, az
Ellenőrző Bizottság jelenlévő tagja röviden összefoglalja ennek menetét. Kindelmann
Balázs kérdése, hogy ez kinek szólna. A válasz alapján mindenkinek, aki érdeklődik.
Menyhárt Barbara elmondja, hogy nem látja ennek értelmét. Horváth Luca elmondja,
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hogy részéről ez egy határozott „nem”. Horváth Mihály szerint legyen megszabva, hogy
kinek tartanák az eseményt. Szabó Tamás szerint, ha a kari Ellenőrző Bizottsági tagok
részére lenne megtartva, hasznos lenne. Horváth Luca szeretné a kari EB
utánpótlásképzését kari szinten lebonyolítani. Kreszadló Dóra szerint ezt tartsuk meg
HÖK-ös kereteken belül. Menyhárt Barbara javaslata, hogy legyenek komolyabb keretek
megszabva ennek. Boronkay Takáts Réka elmondja, hogy ő szívesen részt vesz ezeken
a „képzéseken”, ha ez valakit megnyugtat. Ferencz Olivér elmondja, hogy a TÓK EB
részére hasznos lenne egy ilyen beszélgetés. Kindelmann Balázs elmondja, hogy ő
személy szerint azért ellenezte eleinte, mert szükségtelennek tartja a jelenlegi IK EB-t
figyelembe véve. Murai László egyezteti a részleteket Pap Péterrel. Boronkay Takáts
Réka elmondja, hogy voltak Szombathelyen. A SEK honlapjával kapcsolatban az a
szombathelyi képviselők kérése, hogy fejleszthessék (tartalomfrissítés, névváltoztatás,
stb). Ezt Vörös Tamás csinálná. Kindelmann Balázs szerint csak olyan információk
jelenjenek meg a honlapon, amik SEK relevánsak. Egervári György alelnök jelezte, hogy
van olyan adminisztratív gazdasági probléma, amit a szombathelyi irodavezető nem tud
megoldani, ezért szeretnének egy gazdasági referenst. Az elnökség ezt nem támogatja.
Murai László elmondja, hogy kinevezett már egy kompetens személyt a pozícióra, mert
szerinte indokolt. Az elnökség nem látja konstruktívnak a SEK-kel való együttműködést.
Többen nehezményezik, hogy Egervári György szombathelyi ügyekért felelős alelnök nem
megfelelő mértékben kommunikál az elnökséggel. Horváth Mihály kérdése, ha a SEK-nek
nincs költségvetése, miért van szükségük gazdasági referensre. Murai László kéri Kutas
Viktóriát, hogy mondja el, Egervári György milyen gazdasági kérdésekkel szokta
felkeresni. Kutas Viktória válaszol. Murai László elmondja, hogy kér majd Egervári
Györgytől egy összefoglalót ennek a pozíciónak a feladatköréről. Továbblépve elmondja,
hogy a vezetőképző sajnos nem nyáron kerül megrendezésre. A lehetőségek a következők:
áprilisi hétvége, áprilisban egy szombati bográcsozás, illetve egy őszi időpont a következő
kabinet szervezésében. Horváth Luca szerint egy májusi hétvége jobban működne
személyes véleménye szerint. Az elnökség a bográcsozást támogatja, de szeretnének egy
májusi időpontot április helyett. Előzetesen a május 19-i nap kerül kijelölésre.
2. Egyebek
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Badinszky Áron elmondja, hogy az ELTE kártya projekt komolyabb pályára lépett,
tárgyalások vannak kilátásban például az OTP-vel. Kérdés, hogy van-e lehetőség egy
hallgatói igényfelmérésre. Horváth Luca elmondja, hogy a választások lezajlását
követően szívesen megoszt bármit. Kindelmann Balázs szerint a választások ideje alatt
sokkal egyszerűbb lenne terjeszteni. Hozzáteszi, hogy az EFOTT kapcsán merchandise
terjesztéssel foglalkozó emberekre lenne szüksége. Kéri Horváth Mihályt, hogy egy ehhez
kapcsolódó megbeszélést szervezzen le jövő hétre, melyre Tóth Tibor is meghívásra kerül.
Horváth Mihály kér mindenkit, hogy ha az EFOTT-tal kapcsolatban szüksége van
kommunikációs támogatásra, jelezze. Ferencz Olivér elmondja, hogy ki fogja küldeni a
részönkormányzati munkalehetőségek kérdőívét. Kéri az elnökség tagjait, hogy osszák
meg. Horváth Luca kérdése, hogy az EDUCATIO-n dolgozó hallgatók kifizetése milyen
keretből fog történni. Murai László elmondja, hogy azok helyett a részönkormányzatok
helyett, akiknek nincs erre kerete, az EHÖK fizeti ki. Áldorfai Gergő elmondja, hogy volt
ma egy megbeszélése Babos Jánossal, aki elmondta, hogy átszervezés lesz a kancellárián.
Murai László ennek felépítéséről beszámol. Létrejön egy főigazgatói rendszer. Áldorfai
Gergő elmondja még, hogy szeretnének közös költséget bevezetni a kollégiumokban.
Babos János elmondása szerint a kollégiumi díjakat levinnék jogszabályhoz igazítva,
ellenben lenne közös rezsidíj. Horváth Luca elmondja, hogy a TTK-n ismét van egy
fegyelmi ügy. Kindelmann Balázs kérdése, hogy Vitovszki Marcell oldja majd meg az
Unipollal, választásokkal kapcsolatos kérdéseket, vagy készítsen segédletet. Kéri, hogy
minden részönkormányzati választási bizottsági tag nevét és Neptun kódját küldjék el az
elnökségi tagok Murai Lászlónak.
19:47-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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