EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
sökken
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

JEGYZŐKÖNYV
Elnökségi ülés
2018. szeptember 12. szerda 18:00
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Múzeum körút 4/A.)
Napirend:
1. Aktualitások
2. Egyebek
18:00-kor Horváth Mihály köszönt mindenkit.

Jelen van: Horváth Mihály (EHÖK), Horváth Luca (TTK), Bárdosi Bence(IK), Jancsó
Dorottya (BTK) Zentai Dorottya (TÓK), Badinszky Áron (EHÖK), Menyhárt Barbara
(BGGYK), Szabó Tamás (ÁJK), Varga Ádám Zoltán (EB), Kreszadló Dóra (PPK), Parcsami
Attila (TáTK), Nagy Liza (TáTK), Máthé Izabella (GTI), Lakatos Dorina (EHÖK)
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Kérdezi, hogy az ülés szabályosan lett-e összehívva. Varga Ádám válaszol, igen.
Mandátumellenőrzés alapján az elnökségi ülés 8 fővel határozatképes.
Horváth Mihály felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Lakatos Dorinát.
18.02-kor megérkezik Szabó Tamás.
1. Aktualitások
Horváth Mihály elmondja, hogy Nagy Liza van Parcsami Attila helyett a TáTK.ról, mint ügyvivő elnök. Új ember Máthé Izabella, aki a BME-n volt GTK HÖK
elnök. Amíg nem tisztázódnak a helyzetek, elnöki megbízottként viszi a GTI
ügyeit, részt fog venni az üléseken. Az elnökség bemutatkozik Izabellának.
Horváth Mihály elmondja, hogy Murai Lászlóval voltak a kancellárnál a
nagytétényi kollégiummal kapcsolatban, amellyel minden van. A kancellár
szívesen jönne évindító beszélgetésre. Időpont egyelőre nincs meghatározva.
Horváth Luca egészíti ki a tavalyi beszélgetés témáival – milyen lehetőségek
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lennének az egyes karokon, amelyek nincsenek kihasználva, kollégiumi helyzetek
– kevés a férőhely a létszámhoz képest, következő évi költségvetés,
kommunikáció, terepgyakorlatok. Elmondja, hogy egy jó hangulatú beszélgetés
volt. Menyhárt Barbara azt mondja, jó alkalom arra, hogy megbeszéljenek olyan
dolgokat, amelyekért nem biztos, hogy kopogtatnának az ajtón. Horváth Mihály
elmondja, hogy a kancellár alapvetően hallgatóbarát, bármikor meg lehet keresni,
így ezeket meg kell vele beszélni. Horváth Luca felajánlja, hogy ha már van
időpont, legyen egy időpont, amikor megbeszélik, hogy mi legyen a kancellárral
való beszélgetés témája. Horváth Mihály elmondja, hogy a következő ülésen
Czinege András felkészül a költségvetésből, és elő fogja adni. Horváth Luca
szerint beszélni kell a költségvetésről. Szabó Tamás kérdése, hogy a mínusz 615
ezer forintot ki használja fel. Abban állapodnak meg, hogy jövő héten beszélnek
róla.
Horváth Mihály elmondja, hogy volt a héten egyetem vezetői, amelyen három
dologról volt szó, felvett nemzetközi hallgatók létszáma, viszont felmerült, hogy
sokszor nincs kollégiumi helyük, ami nagy probléma. Menyhárt Barbara szerint
sokszor nem jönnek el, mert nincs lakhelyük, ezért nem kapnak vízumot. Most az
is probléma, hogy azokat a hallgatókat sem lehet elszállásolni, akik első évesek és
most kezdik a Stipendium Hungaricum mentorhálózatot. Horváth Mihály szerint
az is tetézi, hogy a GTI-re sok embert vettek fel. Bárdosi Bence elmondja, hogy
náluk is indult egy új szak. Horváth Luca: náluk is folyamatosan indítják az új
szakokat, angol nyelvű képzéseket. Kreszadló Dóra elmondja, hogy hozzájuk is
több embert vettek fel, mint eddig.
Horváth Mihály elmondja, hogy tegnap volt választmány, amelyen Menyhárt
Barbarával voltak. Téma volt a szociális támogatás, a 40%-os emelésnek meg
kellett volna érkeznie, idén már kiosztható lesz, és el lesz magyarázva (lesz egy
tájékoztató), hogy az emelés pontosan hogy fog működni, mert ez egyelőre nem
egyértelmű. Menyhárt Barbara kiegészíti, hogy érkezett egy levél a
kormányhatározatról. Horváth Mihály elmondja, hogy a HÖOK-nak lesz a
Ferenciek terén egy új irodája. Október 6-án lesz az elnökválasztó közgyűlés, sok
emberre számítanak. Alapvetően Pécsen lesz, de Harkányban is lesz szállás.
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Kiegészítette, hogy a választmányon szóvá tették, hogy a futásról nem értesültek
korábban, kérték, hogy ezeket kommunikálják feléjük.
Horváth Mihály az átsorolásról elmondta, hogy korábban nem volt világos, hogy
az átlag és a megszerzett kredit együtt érvényes-e. Az IK-n sokakat átsoroltak
(31-32%), most már és kapcsolat van a kettő között. Kérdéses volt, hogy az
átlagemeléssel mi lett, próbálkoztak, hogy állítsák meg, de nem sikerült. Bárdosi
Bence elmondta, hogy náluk az volt a probléma, hogy a hallgatók azt mondták,
nem értesültek időben az átsorolás feltételeiről. Jövőre ez valószínűleg át lesz
gondolva, de valószínűleg nem fogják visszaállítani a régire teljesen. Horváth
Luca elmondja, hogy ez az egyetemnek is rossz, mert az önköltség kevesebb, mint
a normatíva.
Misi elmondja, hogy szó volt az ÁSZ vizsgálatról. Közeledik a publikálás
határideje. Érkezett egy levél, amely leírta, hogy az Állami Számvevőszék átlépte
a hatáskörét, jogtalanul járt el.
Horváth Mihály elmondta, hogy volt ülése a felsőoktatási kerekasztalnak, ahol
volt arról szó, hogy az egyetemi finanszírozást strukturálisan kellene
megváltoztatni.
Horváth Mihály elmondja a GTI tervét. Ezzel Máthé Izabella fog foglalkozni, lesz
írva Alapszabály, amelyet közösen meg fognak beszélni, októberben elfogadja a
küldöttgyűlés, és novemberben meglesznek az első választások. Horváth Luca
szerint beszélni kellene a HÖK rendszeréről nekik – egy fórum keretében.
Ideiglenes alapszabályra lenne szükség, amely nem felülről dönt. Horváth
Mihály szerint választást kell, és a GTI-nek formálni ezt. Varga Ádám elmondja,
hogy nekik egy keret kell, de onnan saját maguknak kell formálni. Badinszky
Áron elmondja, hogy egy alap kell, és azt lehet bővíteni/módosítani.
Kérdés volt a gólyatábori visszajelzés, Horváth Mihály elmondja, hogy ezeket
majd össze fogják írni. Voltak problémák közalkalmazotti részen, ezeket a
kancellárhoz kell vinni. Javasolja, hogy jó lenne, ha a dékán adna engedélyt arra,
hogy ki menjen le közalkalmazottként. A beszámolókba kerüljön bele ezekkel
kapcsolatban

minden

(egészségügy,

büfé,

pszichológus,

security,

közalkalmazottal a viszony), mennyire volt zökkenőmentes stb. Menyhárt
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Barbara javaslatára legyenek témakörök, amikről írnak. Ezeknek a határideje a
következő ülés, szeptember 19. Kreszadló Dóra elmondta, hogy náluk hasznos
volt a pszichológus.
19:21 szünet 19:35-ig
Kreszadló Dóra kérésére Horváth Mihály elmondja, hogy a Tanárképzési és
Tanár Továbbképzési Tanács, és az egyeztető testületbe kellenek delegálni
embereket. Az egyeztető testületbe Horváth Lucát delegálják. Menyhárt
Barbara a delegálás jogát átengedte Kreszadló Dórának, Zentay Dorottya is
beleegyezik. Kreszadló Dóra Jáger Borbálát delegálja mind a kettő testületbe.
Titkos szavazás történik a személyekről.
A TTT tanácsba 9 igen 0 nem 0 tartózkodással delegálta Jáger Borbálát. Horváth
Lucát 8 igen 1 távolmaradással, Borbálát 9 igen 0 nemmel delegálta.
Horváth Mihály elmondta, hogy Horváth Szandra lesz az új tanárképzési
referens jelölt az EHÖK-ben. Megbízottként szeretné elindítani a pályáján,
októberben fog a KGY elé állni. Menni fognak tanárképző központos
beszélgetésre, lehetséges időpont az elnökségi ülés időpontja.
Horváth Mihály elmondja, hogy nem áll jól a gólyabál. Babos János azt kérte,
hogy legyen kitalálva, hogyan nézzen ki, az igénylők jövő hétre legyenek megírva.
Kérdés, hogy a helyszín maradjon-e, legyen-e több összevonás? Kreszadló Dóra
elmondja, hogy ők a VIK-kel szeretnék folytatni, a helyszínnek a gömbaulát
szeretnék kérni. Szabó Tamás elmondja, hogy bármelyik karral csinálna közösen
programot. Jancsó Dorottya javasolta egy összeltés gólyabál ötletét, viszont
jelenleg ez már nem megvalósítható, de abban maradnak, hogy jövőre
megoldható lenne. Szó van arról, mi legyen a felosztás. Horváth Luca javasolja a
BTK-TTK összevonást az osztatlan tanárisok miatt. Menyhárt Barbara a
gólyatábor miatt a BTK-GTI párosítást szeretné. Jancsó Dorottya is támogatja
Menyhárt Barbara ötletét. Horváth Mihály javasolja, hogy az ÁJK legyen a TTKval, az IK a TÓK és a TáTK legyen egyben. A párosításokat mindenki elfogadta.
Legkésőbb keddre ki kell találni pontosan, hogy milyen legyen a gólyabál.
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A GTI kreditátviteli bizottságába Horváth Mihály Hulik Benadettet és
Badinszky Áront javasolja. Horváth Mihály delegálja a GTI Intézeti tanácsába
Czinege Andrást, Máthé Izabellát és Horváth Mihályt. Titkos szavazás történt a
személyekről. A személyeket 9 igen 0 nem 0 tartózkodással megválasztották.
A KGY-n lesz szó a közéleti ösztöndíjak módosulásáról.
Menyhárt Barbara elmondja, hogy részt vett a rekrutációs bizottság ülésén,
elkezdték szervezni az elte fesztet. Kiküldött egy táblázatot, amelyben benne van,
hogy szükség lesz 30 emberre, akik segíteni fognak. Jó lenne, ha ez még a héten
megtörténne. Kreszadló Dóra elmondja, hogy ő valószínűleg nem fog delegálni,
mert tőlük külön kértek embereket. A harmincon túl szükség van valakire, aki
koordinál. Délutánra terveznek egy kerekasztal beszélgetést, amelyet Murai
László moderálna. Alumnikat kérnének fel, kérdés, hogy a karriert hogyan
egyeztették össze a tanulmányaikkal. Menyhárt Barbara elmondja, hogy ő,
Kovács Viktória, Eszterhai Marcell, és Badinszky Áron fogja szervezni.
Szabó Tamás elmondja, hogy nekik volt lefoglalva szállásuk Pusztafalura, nem
jelentkeztek ennyien, de nem lehetett lemondani. Ki lehet használni ezt az
összeget, ha valaki szeretne, akkor jelentkezzen. Horváth Luca javasolja egy
kisebb EHÖK vezetőképzőnek felhasználva.

Végleges döntés jövő héten fog

születni.
Kreszadló Dóra elmondja, hogy valószínűleg kapni fogunk egy hallgatótól egy
levelet, mert ellentmondást talált a HKR-ben. Felmerült náluk a demonstrátori
pályázatnál, hogy tanárképzésesek beadták a pályázatot, de nem tudnak nekik
utalni, mert nem ez az alapkaruk. Horváth Mihály azt javasolta, hogy ha nem
megy, akkor kifizetik.
Horváth Luca elmondja, hogy tervben van, hogy megszüntetik a magyar nyelvű
mesterképzést. A hallgatók petíciót akarnak ez ellen, és azt akarják, hogy a HÖK
támogassa.
Bárdosi Bence elmondja, hogy probléma a 3. 4. 5. tárgyfelvétel kreditalapúvá
válása. Kérvényt terveznek kari szinte a csökkentésre, vagy részletfizetés
lehetőségére, kérdés, hogy ezt akarják-e egyetemi szinten.
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Horváth Mihály megkérdezi, hogy van-e valami ügy, amit el kell intéznie.
Kreszadló Dóra elmondja, hogy probléma volt a BEAC-cal. Horváth Luca ezzel
szemben pozitív élményeket mondott el velük kapcsolatban. Horváth Mihály azt
mondja, nem kötelező lehívni őket a gólyatáborba.
2. Egyebek
Horváth Luca kérdezi, hogy mi fog történni a HÖOK alumni találkozón, ami
szeptemberben 22-én lesz. Pénteken lesz a KCSSK-ban progmramjuk, várnak
mindenkit szeretettel. Szeptember 20. Eötvös nap, mindenki menjen futni.
Parcsami Attila elmondja, hogy ez az utolsó elnökségi, el szeretne köszönni, sok
sikert kíván mindenkinek a továbbiakban.
Horváth Mihály 20:45.kor lezárja az ülést.
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Jegyzőkönyv hitelesítés:

________________________________________________

________________________________________________

Horváth Mihály

Varga Ádám Zoltán

elnök

elnök

ELTE Hallgatói Önkormányzat

Ellenőrző Bizottság
ELTE Hallgatói Önkormányzat

________________________________________________
Lakatos Dorina
elnöki referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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