EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

JEGYZŐKÖNYV
Rendkívüli elnökségi ülés
2018. április. 4. szerda, 16:00
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Múzeum körút 4/A.)
Napirend:
1. Aktualitások
2. Egyebek
16:05-kor Boronkay Takáts Réka megnyitja az elnökségi ülést.
Jelen van: Boronkay Takáts Réka (EHÖK), Egervári György (EHÖK), Horváth Mihály (BTK
HÖK), Áldorfai Gergő (KolHÖK), Kreszadló Dóra (PPK HÖK), Ferencz Olivér (TÓK),
Kindelmann Balázs (IK HÖK), Horváth Luca (TTK HÖK), Zentai Dorottya (TÓK HÖK),
Szerletics Tamás (TáTK), Szabó Tamás (ÁJK HÖK), Badinszky Áron (EHÖK), Pap Péter
(EHÖK EB), Kovács Viktória (EHÖK)
Mandátumellenőrzést követően megállapítható, hogy az ülés 7 fővel határozatképes.
Az elnökség egyhangúlag elfogadja az előzetesen kiküldött napirendet.

1. Aktualitások
Boronkay Takáts Réka köszönt mindenkit. Kindelmann Balázs kérdése, hogy az ÁSZ
mikor kerül fel a honlapra. Pap Péter elmondja, hogy ezt a hiányosságot korábban jelezte
Traumberger Zsófia felé. Horváth Luca kérdése, hogy a decemberi Küldöttgyűlésen
említett Ellenőrző Bizottság (továbbiakban EB) általi vizsgálat eredményei mikor
kerülnek továbbításra az elnökség tagjai felé. Pap Péter elmondja, hogy hivatalosan nem
mozdult előre a vizsgálat, hiszen nem került hitelesítésre a többi EB tag által. Horváth
Luca kérdése, hogy az EB utánpótlás továbbképzésről szóló eseménye miért nyilvános.
Pap Péter elmondja, hogy az oszthatóság érdekében. Ferencz Olivér elmondja, hogy zárt
esemény esetén elég lett volna, ha meghívásra kerülnek az elnökség tagjai, akik
továbbítani tudják azok részére, akiket érint.
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16:10-kor megérkezik Menyhárt Barbara (BGGyK HÖK). Így a mandátumok száma 8-ra
emelkedik.
Horváth Luca kérdése, hogy ki fogja tartani ezeket az alkalmakat. Pap Péter elmondja,
hogy ő fogja prezentálni a Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal előzetesen egyeztetett tartalmat.
Hozzáteszi, hogy valószínűleg kommunikációs anomália alakult ki közte és Horváth Luca
között az ügyrendet illetően. Boronkay Takáts Réka javasolja, hogy az elnökség üljön le
az Ellenőrző Bizottsággal, és egy beszélgetés keretein belül keressen megoldást a
problémákra. Ferencz Olivér megjegyzése, hogy az elmúlt egy hónapban rengeteg
esemény fut az EHÖK Facebook oldal neve alatt, ami zavaró lehet a hallgatók részére.
Kindelmann Balázs kérdése, hogy most erre az ülésre jön-e valaki Pap Péter helyett,
hiszen ő korábban jelezte távozási szándékát, illetve hozzáteszi, hogy nehezményezi, hogy
Pap Péter az utóbbi üléseken nem volt jelen az elnökségi üléseken. Pap Péter elmondja,
hogy az órarendet sajnos nem tudta máshogy megoldani, illetve az Alapszabály
módosításával most már megoldható lesz, hogy bármely EB tag részt vehessen ezeken az
üléseken. Pap Péter elmondja, hogy a feladatkörükön túl vállalt feladatokért egyszeri
közéleti pályázatot adnak le az EB tagok. Horváth Luca szerint ezzel Pap Péter túllépte a
hatáskörét. Boronkay Takáts Réka szerint egy ilyen esemény (utánpótlásképzés)
megszervezése nem minősül olyan túlterhelő feladatnak, amiért plusz pénz járna.
16:32-kor Pap Péter távozik.
Boronkay Takáts Réka köszönti Egervári Györgyöt, és átadja neki a szót. Egervári
György elmondja, hogy Szombathelyen a képviselet egy bizottságként működik. Minden
karhoz tartozik szombathelyi alelnök, viszont sajnos a különböző időkben tartott
választások eléggé megnehezítik a munkát. A hallgatók felszólaltak azzal kapcsolatban,
hogy nem tudnak elindulni különböző tisztségekért. Ebben szeretné az elnökség
segítségét kérni. Boronkay Takáts Réka kiegészíti, hogy a legnagyobb szombathelyi
probléma, hogy a szombathelyi hallgatók szeretnének aktívabban részt venni a
választásokon. Az a problémájuk, hogy nem szólhatnak bele abba, hogy őket ki képviselje.
Kindelmann Balázs elmondja, hogy az IK-n hogy működnek a választások. Horváth Luca
is elmondja, hogy a TTK-n hogyan zajlanak. Ferencz Olivér elmondja, hogy jelenleg
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elégedett, szerinte nem jelent problémát az, hogy ki indul el szombathelyi alelnökként.
Horváth Mihály elmondja, hogy a BTK-n az alelnök kijelölésre kerül, de ha valakinek
ilyen ambíciói vannak, vagy van valaki, aki alkalmas a tisztség betöltésére, szívesen várja
a felkeresést. Kreszadló Dóra elmondja, hogy az előtte szólókat tudja csak megerősíteni
abban, hogy a tisztséget betöltő személyek keressenek maguk helyett utánpótlást, ha
tudják, hogy mandátumuk a közeljövőben meg fog szűnni. Hozzáteszi, hogy a PPK folytat
Szombathelyen utánpótlásképzést, most 15 fővel indul majd az esemény. Horváth Luca
elmondja, hogy a mentorképzésre is jelentkezhettek szombathelyiek, senki nem élt a
lehetőséggel. Horváth Mihály javasolja, hogy a honlapra érdemes lenne egy fület nyitni,
ahova kari szinten össze lehet szedni, ki milyen módon vehet részt a HÖK munkájában.
Egervári György elmagyarázza, hogy az integráció előtt hogyan zajlottak a választások
Szombathelyen. Kreszadló Dóra elmondja, hogy az animátorképzésen kívül szeretnék
erősíteni a BTK példájára a szakos hallgatói érdekképviseletet. Egervári György
elmondja, hogy lesz 24 órás vetélkedő, ami országos szintű, és kérdése, hogy az elnökség
mit szólna, ha kari szinten indulnának 50 fős csapatok. Felmerült a szervezők között az
egyetemek közti vetélkedő is. Ez legkorábban ősszel lenne esedékes. Ezzel kapcsolatban
továbbít majd minden infót az elnökség részére. Kindelmann Balázs elmondja, hogy érez
némi feszültséget a szombathelyi képviselők részéről amiatt, hogy a szombathelyi egység
nem részönkormányzatként üzemel. Szerinte nincsenek tisztázva a felelősségi és
feladatkörök. Egervári György megköszöni az észrevételeket, dolgozni fog a felmerülő
problémák megoldásán. Ferencz Olivér kérése, hogy a pénzzel kapcsolatos igényeket
időben jelezzék a SEK részéről. Kindelmann Balázs elmondja, hogy Egervári György
Skype formájában is jelen lehetne Küldöttgyűlésen. Egervári György elmondja, hogy erre
van lehetőség, szívesen áll rendelkezésre ilyen formában is. Boronkay Takáts Réka kéri,
hogy amennyiben ülések alkalmával valakinek van szombathelyi ügyekkel kapcsolatos
mondanivalója, jelezze időben, hogy a technikai szükséges intézkedések időben
megvalósulhassanak. Boronkay Takáts Réka felhozza a BME-s struktúrát példaként.
17:10-kor az elnökség szünetet tart.
17:30-kor folytatódik az ülés, Egervári György közben távozott.
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Boronkay Takáts Réka elmondja, hogy a HÖOK vezetőképzőn lesz beszélgetés arról,
hogy „milyen EFOTT házigazdának lenni”. Össze kell gyűjteni azokat a pontokat, amiről
bővebb tájékoztatást szeretne kapni az elnökség. Ferencz Olivér elmondja, hogy ő örülne,
ha az előző évek házigazdái tudnának élménybeszámolót tartani, tapasztalatokat
megosztani. Kindelmann Balázs olyanokat is megkérdezne, akik még nem szervezett
EFOTT-ot, hogy nekik milyen lenne az ideális fesztivál. Kreszadló Dóra szerint érdemes
lenne workshop-hoz hasonló módon intézni ezt. Horváth Mihály elmondja, hogy volt
EFOTT-os merchandise megbeszélés. Ezeket az ötleteket szeretné prezentálni.
Szóróanyagként az alábbiakra gondoltak: napszemüveg, strandlabda, tornazsák, szövet
frizbi, legyező, buborékfújó, öngyújtó, kézfertőtlenítő, esőkabát, fogkefe, füldugó, matricás
tetoválás. Felmerült termékek, melyeket árusításra lehet bocsátani: strandpapucs, póló,
pulóver, esőkabát, sapka, törölköző, kulacs, pohár, fesztiválpohár, táska (vászontáska,
hátizsák, sporttáska, tornazsák, igazolványtartó. Boronkay Takáts Réka elmondja, hogy
mindenki gondolja át, a részönkormányzatokban mivel járna, ha a közéleti ösztöndíjakkal
kapcsolatban elfogadásra kerül a HKR módosítási javaslat. Ez a következő elnökségin
kerül megvitatásra.
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2. Egyebek
Menyhárt Barbara elmondja, hogy a BGGyK-n a tanulmányi ösztöndíjak mértéke tévesen
lett kiszámolva, és a tanterv módosítás miatt összekavarodtak a szálak, így nem túl reális
számok jöttek ki. Badinszky Áron elmondja, hogy a BGGyK alapszabálya szerint a
tanulmányi ösztöndíj teljes mértékben a Hallgatói Önkormányzat felelőssége. Cseszregi
Tamás szerint két megoldás van erre az anomáliára: hagyni, hogy a hallgatók megtartsák
a kiutalt összeget, és a Bárczi ISZTK keretéből levonni a különbözetet, a továbbiakban
pedig a helyes számítással korrigált összeget kiutalni, vagy a hallgatóktól visszakérni a
pénzt. Horváth Luca szerint lehetne harmadik alternatíva, mi szerint erre a félévre
megtartják az ösztöndíjat, a következő félévre pedig kevesebbre szorítják. Menyhárt
Barbara ezt nem tartja jó ötletnek. Az elnökség egyhangúlag támogatja az első felvetést.
Menyhárt Barbara kérdése, hogy annak, aki kevesebbet kapott, mint amennyi járt volna
neki, kifizessék-e a különbözetet. Horváth Mihály szerint igen. Menyhárt Barbara
elsődleges problémája, hogy nincs rá keret. Horváth Luca szerint az ISZTK keretből kell
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megoldani más ösztöndíjak terhére. Badinszky Áron beszél Cseszregi Tamással. Ferencz
Olivér kérdése, hogy az évkönyvvel kapcsolatban mi a helyzet. Kindelmann Balázs
információi szerint elindult a projekt. Horváth Mihály kérdése, hogy mikor lesz kiírva az
elnökválasztások, és mikor lesz az elnökválasztó Küldöttgyűlés. Horváth Luca szerint
június első péntekén legyen a Küldöttgyűlés. Ennek dátumáról jövő héten dönt az
elnökség. Áldorfai Gergő elmondja, hogy május 4-én kerül megrendezésre a KolHÖK
Majális, amire mindenkit szeretettel várnak. Szabó Tamás kérdése, hogy a Gömb aula
bérlése kapcsán kihez kell fordulni. Kindelmann Balázs elmondja, hogy keresse őt,
szívesen segít ezzel kapcsolatban.
18:24-kor Boronkay Takáts Réka lezárja az ülést.

5

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
Jegyzőkönyv hitelesítés:

________________________________________________

________________________________________________

Murai László
elnök

Ellenőrző Bizottság

ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE Hallgatói Önkormányzat

________________________________________________
Kovács Viktória
elnöki referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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