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 JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

2018. október 17. 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), Vitovszki Marcell (KolHÖK), Varga Ádám Zoltán (EB), 

Kreszadló Dóra (PPK), Nagy Liza (TáTK), Máthé Izabella (GTI), Lakatos Dorina (EHÖK) 

 

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

Mandátumellenőrzés alapján az elnökségi ülés 12 fővel határozatképes. 

Horváth Mihály felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Lakatos Dorinát. 

 

 

1. Aktualitások 

Horváth Mihály elmondja, hogy volt Rozgonyi Miklósnál, aki elmondta, hogy van egy 

projekt, amelyben részt vesz az egyetem, szükség van rá, hogy az egyetemisták 

használják az e-learning felületeket, amelyhez most 50 ember szükséges. Neptunon 

keresztül fogják ezt az emberek megkapni. Megkéri Badinszky Áront, hogy készítse el 

az ehhez kapcsolódó táblázatot.  

Elmondja, hogy Czinege András folyamatosan dolgozik a költségvetés pontosításán. A 

gólyabál igényeit mindenki adja le, és dolgoznak rajta. 

Elmondja, hogy Lukács Cintia, Eszterhai Marcell és Bartók Bálint kicsit átalakította a 

rektori pályázatok kiírását, kibővítették, pontosították azokat az információkat, amelyek 

többször problémát jelentenek a pályázatok leadásakor, az időkeretek is aktualizálva 

lettek. Két fő dolog lett benne alakítva, egyrészt a nemzetközi utazások, másrészt az, 
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hogy az ELTE szerződése is 30 napos utalással dolgozik. Javasolja, hogy szavazzanak az 

elfogadásáról. Nyílt szavazás történik, az elnökség egyhangúlag elfogadta.  

Elmondja, hogy Horváth Luca javasolta, hogy Borhy Lászlót is hívják el az egyik 

elnökségi ülésre, erre valószínűleg novemberben fog sok kerülni.  

Elmondja, hogy a GTI alapszabály a következő küldöttgyűlésre nem lesz kész, nagyon 

decemberre húzódnának a választások is, ezért a következő elnökségi ülésen fognak 

erről beszélni, és következő félévben viszik tovább. Elmondja, hogy Máthé Izabella 

vezetésével lesz egy utánpótlásképzés, ahol a HÖK-ről, tanulmányi dolgokról lesz 

részben szó.  

18:30 perckor megérkezik Scheuer Gyula kancellár úr.  

Horváth Mihály köszönti, s elmondja, miért van itt. Megállapodnak, hogy akinek van 

kérdése, tegye fel. Horváth Mihály kérdez először, hogy mit lehet tudni a következő év 

költségvetéséről, hogy állnak az intézkedési tervek. Scheuer Gyula elmondja, hogy a 

kormány elfogadta a következő évi költségvetést, ami nem tervez a normatíva 

emelésével. Elmondja, hogy a jelenlegi anyagi helyzetben több évig nem fognak a 

felsőoktatási intézmények komolyabb anyagi gondban szenvedni. Elmondja, hogy a 

meglévő problémák a vidéki intézmények esetében a kevés hallgatói létszámból 

fakadnak. Változás lesz az ITM részéről, hogy különféle kutatások rezsihányada meg fog 

nőni, ami azért fontos, mert ez bizonyos esetekben nem volt finanszírozva. Bonyolult 

kérdés, hogy a jelenlegi beérkező finanszírozás mennyire jó, vagy rossz. A ELTE karok ki 

tudnak jönni a saját, rendelkezésükre álló forrásokból, nincsenek alapvető problémák.  

A felsőoktatási rendszerekkel kapcsolatban elmondja, hogy vannak a felsőoktatásnak 

belső problémái, dolgozni kell azon, hogyan lehet ezeket hatékonyan megoldani. A 

legsúlyosabb probléma a beszerzésekkel, például az eszközbeszerzésekkel van, a 

szabályozási környezetből fakadóan. A képzéseket előbb-utóbb koncentrálni kell majd 

bizonyos régiókra.  

Jancsó Dorottya elmondja, hogy sok probléma jelentkezett a karon, mivel ki van rakva 

az épületekre, hogy 7:30 előtt nem léphetnek be a hallgatók az épületekbe, ez pedig sok 

kellemetlenséget okoz azon hallgatók számára, akik már korán megérkeznek az 

egyetemre. Scheuer Gyula elmondja, hogy az üzemeltetést a Kipszer külső 
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alvállalkozókra terjesztette ki, és ebből fakadhat. Elmondja, hogy a hasonló problémák 

esetében szükséges, hogy történjen hivatalos bejelentés. 

Zentai Dorottya elmondja, hogy a TÓK-on régóta probléma a wifi hiánya, és ezt a 

hallgatók is nehezményezik. Scheuer Gyula elmondja, hogy az összes területen 

fejlesztések indultak, hálózati eszközbeszerzések nagy összegben kerülnek ki, így egy 

éven belül az ELTE összes campusán megoldást fog jelenteni.  

Nagy Liza elmondja, hogy a Lágymányosi campuson több kar osztozkodik. Indultak új 

képzések, több ember van, és sok esetben nincs elég hely az oktatásra, mert a termek 

sem elég nagyok. Ez például a GTI-n is probléma lesz. Scheuer Gyula elmondja, hogy a 

GTI-n kb. három év múlva emiatt változtatások kellenek. A Lágymányosi campus 

kihasználásával kapcsolatban belső megoldásokat kell találni, a karoknak igényelni kell 

területeket a campuson belül. Adatok kellenek, amelyekben benne van a termek 

kihasználása, így lehet látni, hogy milyen terhelés valószínűsíthető. 

Menyhárt Barbara elmondja, hogy a Stipendium Hungaricum programba felvett 

hallgatókkal kapcsolatban probléma a kollégiumi elhelyezés, amelynek következtében 

sokan nem is tudják megkezdeni tanulmányaikat. Kérdés, hogy van-e valamilyen 

törekvés a kollégiumi helyek kibővítésére a nemzetközi hallgatók számára. Scheuer 

Gyula elmondja, hogy van egy bizonyos kapacitás, amely az elmúlt években a kollégiumi 

férőhelyek, a bérlésekkel együtt valamelyest nőttek. Fontos kérdés az is, hogy a magyar 

és a nemzetközi hallgatók aránya hogyan oszlik meg a kollégiumokban.  

Horváth Luca elmondja, hogy a Lágymányosi campus felszereltsége nem megfelelő, 

például a nagy esőkor  a rendszeres beázás bizonyos helyeken. Scheuer Gyula elmondja, 

hogy ha érkezik ezzel kapcsolatban hivatalos bejelentés, akkor fognak intézkedni.  

Horváth Mihály a gólyatábor szervezését hozza fel. Van egy szenátusi határozat, amely 

megszabja, hogyan lehet gólyatábort szervezni. Vannak intézkedések, amelyek pozitívak, 

de vannak olyan pontok, amelyek problémásak. Ez részben a pszichológus, részben a 

közalkalmazott volt. Kérése, hogy a közalkalmazottakat a dékánok beleegyezésével 

delegálják a gólyatáborokba. Scheuer Gyula javaslata, hogy a közalkalmazottakat 

jobban felkésztik ezekre a szituációkra, akár érzékenyítőprogramokon való részvétellel.  

Vitovszki Marcell elmondja, hogy a Nagytétényi úti kollégiumban több probléma 

felmerült az internetszolgáltatás minőségével kapcsolatban. Ígéretet kaptak arra, hogy 
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ezt javítani fogják. Scheuer Gyula elmondja, hogy ez egy új épület, az átadás egyszerre 

történt a műszaki dolgokkal, úgy tudja, erős ígéretek vannak azzal kapcsolatban, hogy ez 

novemberre változik, de a megoldása nem az ő kezükben van.  

Kreszadló Dóra elmondja, hogy a nyomdával jelenleg érvényben lévő szerződés 

költségei aránytalanul magasak. Kérdése, hogy van-e arra valami lehetőség, hogy a 

felmerülő költségek ne legyenek ennyire magasak. Scheuer Gyula elmondja, hogy 

amikor a nyomdai közbeszerzést kiírják, az összes ELTE-s dolgok egyben kell beírni. 

Előfordulhat, hogy ezek az összegek egyes tételeknél alacsonyabbak, máshol pedig 

magasabbak. Próbálnak valamilyen módon megoldást találni, reméli, hogy sikerül ebben 

sikereket elérni, valamilyen üzleti csomagot összeállítani.  

20:23-kor Scheuer Gyula távozott.  

Horváth Mihály elmondja, hogy kik azok, akik a következő hónapban kik fognak 

ösztöndíjemelést kapni. Titkos szavazás történik, amelynek eredménye 11 igen, 1 

tartózkodás, 0 nem. 

 

2. Egyebek 

 

Horváth Mihály 20:27-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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