EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
sökken
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

JEGYZŐKÖNYV
Elnökségi ülés
2018. szeptember 19. 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), Kovács Réka (ÁJK), Varga Ádám Zoltán (EB), Kreszadló Dóra (PPK), Nagy Liza
(TáTK), Vitovszki Marcell (EHÖK), Czinege András (EHÖK), Máthé Izabella (GTI)

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.
1. Aktualitások
Horváth Mihály kérdezi, hogy mikorra lesznek kész a gólyatábori beszámolók. Mindenki
írja bele a problémákat a közalkalmazottal kapcsolatban. Valamint kérdés, hogy hogy
állnak a gólyabáli megrendelők. Kéri, hogy mindenki küldje el. Az eddigi lefoglalt
időpontok a gólyabálra: november 8. PPK-BME, november 16. TTK-ÁJK, november 15. IKTÓK-TÁTK, november 22. BTK-GTI-BGGYK. Szombathely is elküldte a saját tervezetét.
Elmondja, hogy lesz HÖOK KGY, amire mindenki megkapta a meghívót. Minél hamarabb
regisztráljanak, mihamarabb fel lehessen készülni. Mindenki elmondja, hogy tőlük hányan
jönnének nagyjából. Kreszadló Dóra kérdezi, hogy van-e létszámkorlát.
Horváth Mihály elmondja, írt a kancellárnak, hogy mikor szeretnének találkozni, de még
nincs válasz, nem kaptak időpontot. Tanárképző Központos beszélgetéssel kapcsolatban
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A.
Tel.: +36 (30) 446 2006
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu

1

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
sökken
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG
beszélt Antalné Szabó Ágnessel, jövő hét pénteken lenne. Kérdés, ki ér rá, mikor legyen
pontosan.
Elmondja, hogy Jánostól kapott egy feljegyzést, amelyben egy EFOTT-os pályázaton belül
kérnek

tőlük

workshopokra

embereket:

Családbarát

intézménnyé

válás

és

egészségfejlesztési stratégia operatív megvalósítása. 3-6 embert kell delegálni, kérdés,
hogy ki tudna menni. Badinszky Áron Horváth Viktóriát javasolja, Zentai Dorottya
Dávid Kingát delegálja az egészségfejlesztésre. Kreszadló Dóra Szűcs Bernadettet
delegálja. Két-három hetente lennének megbeszélések.
Horváth Mihály elmondja, hogy Zentai Dorottya mondta, hogy náluk vannak
egészségügyi vizsgálatok a TÓK-on, amelyek sok pénzbe kerülnek - 18 ezer forint - és
ismételni kell. Kérdés, hogy máshol van-e ilyen. Zentai Dorottya elmondja, hogy ez a
gyakorlat előtt van, és az üzemorvos végzi. Horváth Mihály kérdezi, hogy belefér-e, hogy
egy részét le lehessen adni rendkívüli szociális támogatásra, ha van rá keret. Horváth
Luca elmondja, hogy náluk a terepgyakorlat hasonló költségekkel jár, ott is égető lenne a
változtatás. Horváth Mihály elmondja, hogy erről már beszéltek a kancellárral, és
valószínűleg lesz változás. Horváth Luca elmondja, hogy ő nem lát változást ezzel
kapcsolatban, és a hallgatók most is fizetik a megterhelő összegeket, például a nyári
terepgyakorlatot, amikor ösztöndíj sincs. Jancsó Dorottya elmondja, hogy a
néprajzosoknak is van ilyen a BTK-n, meg a régészeknek, és erre szoktak leadni
pályázatokat. Horváth Luca elmondja, hogy ISZTK keretből erre nem lehet felhasználni,
mert az a tanterven túlmutató dolgokra van. Kreszadló Dóra kérdezi, hogy ha valami
kötelező, akkor miért a hallgatóknak kell fizetni érte. Elmondja, hogy náluk is van hasonló
a PPK-n, például sí táborok. Ha be van építve a tantervbe, miért várja el az egyetem, hogy
kifizessék a hallgatók, amikor ilyen összegekről van szó. Horváth Mihály azt javasolja,
hogy ezt napolják el, és keresnek rá megoldást.
Elmondja, hogy Badinszky Áronnal és Hulik Bernadettel voltak Cseszregi Tamásnál. Téma
volt a HKR, átsorolás, kredittúlfutás. Beszéltek a módosításról, miért nem ment ki
tájékoztató. Valószínűleg jövő hét elején fog kimenni hivatalos tájékoztató, szó volt arról,
minek kell belekerülnie. Probléma, hogy sok fél információ, hamis dolog kering. Lesz egy
nagy tájékoztató Cseszregi Tamás bevonásával, ahova mindenki mehet, aki érdeklődik ez
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iránt, a HÖK berkein belül. Az időpont kijelölése még folyamatban. Problémák voltak a
Neptunnal, egyrészt a kolHÖK jelezte ez, előre nem jelzett leállások miatt, más részről meg
a szociális ügyek kapcsán. A Neptunnal való problémákkal jelenleg nincs változás. Felveti,
hogy ha ezzel ennyi probléma van, akkor például a pályázatokat stb. más felületen kellene
kezelni, de ez sem egyszerű. Badinszky Áron elmondja, ha lehetne egy adatbázis, ahova
át lehetne rakni az adatokat a Neptunból, és ott lehetne bírálni, az is egy lehetőség lenne.
Horváth Luca elmondja, eszoctam.elte.hu régebben volt, itt ment a szociális támogatás,
és ez működőképes volt. Horváth Mihály kiegészíti, hogy ehhez kell egy jogfolytonos
fejlesztői gárda. Máthé Izabella elmondja, hogy náluk ezt a BME-n is úgy oldották meg,
hogy áthúzták az adatokat egy másik szerverre. Horváth Mihály elmondja, hogy
beszéltek az átsorolásról. A HÖOK választmányon volt erről szó. Októberben derül ki,
amikor véglegesen lezárul a regisztráció, hogy hányan vannak átsoroltak, akik itt hagyták
az egyetemet. Lesz egy számítás, hogy majd 3-4 év múlva hogyan néz majd ki, amikor
mindenki az átlag alapú átsorolás alatt lesz. Kérdéses az eljárási díjak fizetése. Vannak
dolgok, amik ennek a nyilvánosságra kerülése előtt történtek, és most nem feltétlen lehet
érte beszedni: harmadik tárgyfelvétel. Badinszky Áron egészíti ki: harmadik
tárgyfelvétel, szakdolgozat újra leadása, záróvizsga újbóli letétele. Horváth Luca kérdezi,
hogy a kredittúlfutás nem tartozik-e ide. Horváth Mihály elmondja, hogy ez sehol nem
változott, viszont ellenőrizni fogják, és ezt a határozatot kiegészítik, hogy a dékán adhat
erre haladékot, 1-2 félévet. Kreszadló Dóra elmondja, hogy náluk ez nem változott
ténylegesen, és felmenő rendszerben érvényes. Horváth Luca felveti, hogy ezek a
módosítások miért nem felmenő rendszerben érvényesek. Horváth Mihály elmondja,
ennek is utánajárnak. Tavaszi félév április 30-ig legyen megbeszélve a karokon, hogy mi
az, amit vissza kellene állítani, és ezeket kell összesíteni. Mindenki beszélje meg ezeket a
dékánnal, min kellene változtatni, vagy visszacsinálni és következő félévben a szenátus
elé kerülhet. Nagy Liza elmondja, náluk nem ezzel van a probléma. Sok náluk az
önköltséges hallgató, ha végeztek, beadhatták a költségcsökkentéses kérelmet, viszont ezt
eltörölték, felmenő rendszerben sem fogadják el. Horváth Mihály elmondja, ez
valószínűleg a saját kari különösben van benne. Zentai Dorottya elmondta, hogy náluk
például a TÓK-on pozitív a változás.
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Horváth Mihály elmondta, hogy volt megbeszélésük, az Elte Shop vezetője Dömötör
Tamás. Az Egyetem tér 5-n található. Ez egy új merch shop lesz, ami 2013-ig egy régi Kftvel üzemelt, ez lett most újra élesztve. A régi és az új cuccokat is fogják árulni. Jövő héten
hétfőn a zártkörű, kedden a nyílt megnyitója lesz, valamint ennek lesz egy after bulija is.
Badinszky Áron javasolta, a karok találjanak ki kar specifikus logókat, mert ezek
vonzóbbak a hallgatók számára.
Horváth Mihály elmondta, hogy intézkedések folynak azzal kapcsolatban, hogy legyen
egy ELTE-s telefonflotta, ebben a Telekom lenne a partner. Badinszky Áron elmondja,
hogy öt gb mobilnetet mondott a Tibor, két konstrukción dolgozik, de ezeket a
megbeszélés időpontjában még nem tudta konkretizálni.
19:28-tól szünet 19:35-ig.
Horváth Mihály elmondja, hogy a költségvetést fogják most áttekinteni. Vannak helyek,
ahol több a plusz, illetve, ahol vannak még források. Közösen nézzék át, hogy van-e benne
valami hiba. Ha van valami, ezt egy következő beszélgetésen továbbvisszük.
Czinege András elmondja, hogy ez egy augusztus 27-i SAP lekérdezés. Alapvetően
mindenki jól áll. Ismerteti a táblázat jellegét, mi hol található, karonként ismertetve, a SEK
is rendben van. Az iskolaszövetkezeti költések még nem a közös keretekben vannak.
Vannak összegek, amelyek rosszul vannak könyvelve, ezeket szükséges átkönyvelni. A
KolHÖK túllépte a keretet, ezt főként a rendezvények vitték el. Horváth Luca azt kéri,
hogy az iskolaszövetkezeti költéseket ne könyveljék át, mert ők ezzel számolták a
költségvetést.
Czinege András elmondja, hogy a LEN és a Bölcsész Napok túllépte a megadott kereteket,
ez főként a LEN miatt történt. A gólyatábornak az összege még nem biztos, de meghaladja
a tervezett kereteket.
Horváth Luca kérdése, hogy az EHÖK-nél 70 millió forint van, és 93 millió forintot költhet
el, ami a KGY által elfogadott keret. Kérdése, hogy mire akarja még ezt felhasználni az
EHÖK? Horváth Mihály elmondja, hogy szívesen áldoz az EHÖK keretből, de nem az
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egészet. Horváth Luca elmondja, hogy szerinte a táborok újak voltak, nem lehetett belőni,
hogy mi mennyibe fog kerülni.
Horváth Mihály elmondja, hogy próbálnak megoldást találni, belső, vagy külső forrásból.
Horváth Luca azt szeretné kérni, hogy tartsák figyelemben, melyik karnak mennyi kerete
van. Horváth Mihály elmondja, hogy olyan megoldás kell, amely mindenkinek jó lesz.
Lesznek karok, amik nem töltik ki a rendelkezésre álló keretet.
Horváth Mihály a közéleti ösztöndíjak kapcsán elmondja, hogy az EHÖK kabinet
tagjainak az elnökség döntése alapján lehet plusz-mínusz összeggel módosítani. Most kell
döntenie erről az elnökségnek, hogy az ESZÖB-ön lehessen tárgyalni. Elsorolja a neveket,
hogy kinek mennyi pluszt javasol az ösztöndíjához. Nyílt szavazás történik, egyhangúan
elfogadják.
Horváth Luca kérdése, hogy az ELTE feszten dolgozók miből lesznek kifizetve, Menyhárt
Barbara elmondja, hogy ezek majd EHÖK közéleti ösztöndíjból fognak történni. Jancsó
Dorottya elmondja, betelt az összes hely a táblázatban, a Pakbiz is bele fog kerülni a
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táblázatba.
2. Egyebek:
Kreszadló Dóra kérdezi, azzal kalkuláltunk-e, hogy az ösztöndíjemelések hogyan fognak
változtatni a meglévő kereten. Horváth Mihály elmondja, hogy ezt átbeszélték Eszterhai
Marcellal, és benne van.
Vitovszki Marcell elmondja, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban mínusz 45
férőhely van, le kellett állítani a várólistás felvételeket.
Varga Ádám elmondja, hogy probléma az EB-s emberek rendezése, ezeket rendezni,
kezelni kell. Fel kell tölteni az EB-t. Kéri, hogy legyen nyomatékosítva a kari EB
elnököknek, hogy létezik az EHÖK. Menyhárt Barbara elmondja, hogy ezt a kari
elnököknek kell felügyelni, és ha az adott ember nem végzi el a feladatát, ő nem érdemli
meg a közéleti ösztöndíját az adott hónapban. Horváth Mihály kéri, jelezzék, ha az
emberük elhanyagolja a feladatát.
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Horváth Mihály 21:05- 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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