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 JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

2018. október 3. szerda 18:00 

Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Múzeum körút 4/A.) 

Napirend: 

1. Aktualitások 

2. Egyebek 

18:15-kor Horváth Mihály köszönt mindenkit. 

Jelen van: Horváth Mihály (EHÖK), Horváth Luca (TTK), Gerely Viktor András(IK), 

Jancsó Dorottya (BTK) Zentai Dorottya (TÓK), Badinszky Áron (EHÖK), Menyhárt 

Barbara (BGGYK), Szabó Tamás (ÁJK), Vitovszki Marcell (KolHÖK), Varga Ádám Zoltán 

(EB), Kreszadló Dóra (PPK), Nagy Liza (TáTK), Máthé Izabella (GTI) Czinege András 

(EHÖK) Lakatos Dorina (EHÖK) 

 

Kérdezi, hogy az ülés szabályosan lett-e összehívva. Varga Ádám válaszol, igen. 

Mandátumellenőrzés alapján az elnökségi ülés 11 fővel határozatképes. 

Horváth Mihály felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Lakatos Dorinát. 

 

 

1. Aktualitások 

Horváth Mihály elmondja, hogy a Neptunban megjelenő ösztöndíjak kérdése jelenleg 

megoldódott. Az EHÖK elnök ösztöndíja két lépcsőben fog emelkedni az elkövetkező két 

évben, a javaslatot az elnökség egy távolmaradással és tíz igen szavazattal elfogadta. 

Horváth Luca felvetette, hogy hívják meg Pozsár-Szentmiklósy Zoltánt egy elnökségi 

ülésre, ahol közösen tudnak a felmerült problémákról beszélni. 

Horváth Mihály az EHÖK költségvetésével kapcsolatban lévő problémát ismerteti, 

amelynek okait Czinege András egészíti ki.  

Horváth Mihály a HÖOK KGY-val kapcsolatos változásokat ismerteti. A 

mandátumhordozó Horváth Mihály lesz, helyettese pedig Horváth Luca. A javaslatot az 

elnökség egyhangúan megszavazta.  
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Kéri, hogy a problémák megelőzése érdekében az alapszabály csak egy helyen, az EHÖK 

honlapján létezzen, a többi honlapos felületen link szerepeljen, ami erre mutat. Varga 

Ádám elmondja, hogy az időpontválasztás nincs minden karon összhangban a HÖOK 

választási kódexével, kéri, hogy ennek megfelelően kerüljenek kiírásra a választások. 

Horváth Mihály kéri, hogy a választásokról részletes lezáró jegyzőkönyvek készüljenek. 

Nagy Liza kérdése, hogy mi történik abban az esetben, ha nem éri el a választás a 25%-t.  

Horváth Mihály elmondja, hogy a szociális támogatások bírálása során több karon 

fogadtak el alaptámogatásokat, amelyek üresen voltak feltöltve. Kérése, hogy az ezzel 

kapcsolatos kommunikáció legyen gördülékenyebb, kérjék egymás segítségét, ha 

szükséges.  

Elmondja, hogy beszéltek az Iskolaszövetkezettel, akik kérték, hogy tartsanak 

levélszavazást a Felügyelőbizottsági tag személyéről, amely az EHÖK elnök lesz, 

valamint a Könyvvizsgáló személyéről.  

 

2. Egyebek 

Horváth Luca kérdése, hogy hogyan áll a kancellár meghívása az elnökségi ülésre. 

Horváth Mihály elmondja, hogy folyamatban van, csak a kancellár nagyon elfoglalt. 

 

Horváth Mihály 19:47-kor lezárja az ülést. 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

________________________________________________ 

Horváth Mihály 

elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________________________ 

Varga Ádám Zoltán 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________________________ 

Lakatos Dorina 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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