EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

JEGYZŐKÖNYV
Elnökségi ülés
2018. október 24. szerda 18:00
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Múzeum körút 4/A.)
Napirend:
1. Aktualitások
2. Egyebek
18:10-kor Horváth Mihály köszönt mindenkit.
Jelen van: Horváth Mihály (EHÖK), Horváth Luca (TTK), Bárdosi Bence(IK), Jancsó
Dorottya (BTK) Zentay 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 10 fővel határozatképes.
Horváth Mihály felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Lakatos Dorinát.

1. Aktualitások
Horváth Mihály kérdezi, hogy melyik nap lenne a legalkalmasabb alkalom a KGY
megtartására. Előzetesen a november 14-e lesz tervben. A következő szenátus december
14-én lesz, így december 5-én is szükséges lesz mégy egy KGY-t tartani.
Kérdezi, hogy mindenki megkapta-e az e-learning anyagot a Neptun felületén, és kéri,
hogy a héten ezeket mindenki töltse ki.
Horváth Luca kérése, hogy az egyik elnökségi ülésre hívják el Rikker Emíliát az NKOH
miatt Szabó Tamás elmondja, hogy az iratok tárolási rendjéről is szükséges lenne
beszélni. Badinszky Áron elmondja, hogy például az ösztöndíjakat tartalmazó iratokat a
nyugdíjalap miatt is szükséges megtartani, valamint azokat a jegyzőkönyveket,
amelyekben pénzekről született döntés. Horváth Mihály elmondja, hogy megkeresi, és
megkéri, hogy jöjjön el, vagy jöjjön el valaki más, akivel ez ügyben lehet beszélni.
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Kreszadló Dóra elmondja, hogy a mai nap folyamán egyeztetett N. Kollár Katalinnal az
osztatlan tanáris hallgatók tömbösített kurzusaival kapcsolatban, hogy ezeket a félév
melyik időszakában tartsák, esetleg regisztrációs héten, vagy péntek, szombati napokon.
Szabó Tamás elmondja, hogy szeretne bevonni külső forrásokat a rendezvényekhez, és
beszélt kft lehetőségével kapcsolatban. Kérdés, hogy ezt lehetne-e EHÖK szintre emelni
ezt, vagy maradjon meg a karok egyéni lehetőségének. Horváth Luca elmondja, hogy ő
az 5vös5-re hozott támogatókat, és ezt lehet úgy kötni, hogy ne a cégen keresztül
történjen ez. Horváth Mihály elmondja, hogy akkor szükséges ehhez összeszedni a jövő
évi rendezvényeket.
Horváth Luca elmondja, hogy amennyiben lesz idén is Jeges est, akkor szükséges lenne
időben elkezdeni a szervezését, hogy ne legyen csúszás. Badinszky Áron elmondja,
hogy a tavalyi évben a fő feladat a promózás volt, az emberek rendezvényre való hívása.
Horváth Mihály kérdezi, hogy az ELTE feszten dolgozók kifizetéséről miben állapodtak
meg, hogy ez miből lesz finanszírozva. Menyhárt Barbara elmondja, hogy külön forrásból
fog történni a standoknál dolgozók, és a teremőrök, koordinátorok kifizetése.
Kreszadló Dóra elmondja, hogy náluk ezt a tavalyi és folyamán egyszeri közéleti
ösztöndíj leadásával oldották meg.
Badinszky Áron elmondja, hogy 220 ember van, aki rendelt évkönyvet. Hamarosan
nyomdakész állapotban lesz, és ha ez megfelelő, akkor nyomdába viszik, s valószínűleg
novemberben lesznek készen. Az évkönyvet rendelőknek fog kiküldeni egy tájékoztatást
az időpontokról.
Menyhárt Barbara elmondja, hogy a BGGYK-n az irodavezető kifizetése problémákat
vet fel. Elmondja, hogy felgyorsultak a tanérképzésben résztvevő hallgatókkal
kapcsolatban azok a lehetőségek, hogy a rövid, esetleg a hosszú gyakorlatokat külföldön
végezzék. Elmondja, hogy kiírásra kerül a HÖK elnöki pályázat, és november 8-tól más
lesz az elnök.
Horváth Mihály elmondja, hogy elkészült a GTI-s alapszabály, amelyet Varga Ádám
készített, Horváth Mihály és Máthé Izabella közbenjárásával. Ezt Pozsinak minél
hamarabb el kell küldeni a határidők betartása miatt. Kérdése, hogy kinek, milyen
észrevétele van ezzel kapcsolatban, esetleg mi az, amit változtatni kellene rajta. Horváth
Luca elmondja, hogy szerinte szükséges lenne strukturális változtatásokat végrehajtani,
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hogy logikusabb legyen a felépítése, ne legyenek használva benne kifejezések, amelyeket
később fejt ki az alapszabály. Horváth Mihály elmondja, hogy az alapszabályban hozzá
kell olvasni az EHÖK részét is, illetve a mellékleteket, mert ebben vannak értelmező
részek. Horváth Luca kérdése, hogy mik lesznek a választókerületek. Horváth Mihály
elmondja, hogy kettő lesz, alap-, illetve mesteres kerület. Badinszky Áron elmondja,
hogy ez azért van, mert kis eltéréssel, de az alapszakosok nagyrészt ugyanazt tanulják a
szaktól függetlenül. Horváth Luca felveti az évfolyamképviselet ötletét. Badinszky
Áron elmondja, hogy ez nem szerencsés, mert ha valaki például csúszik, akkor ez a
rendszer nem lesz teljesen működőképes. Horváth Mihály elmondja, hogy ezek most
azért a legegyszerűbben vannak megfogalmazva, hogy valami elinduljon, és ha majd
változtatni akarnak valamin, ami nem működik, akkor az a saját küldöttgyűlésükön
megtehetik a későbbiekben. Kezdetnek a 10-13 fős KGY megfelelő, és majd az
aktivitástól függően ezt is lehet változtatni. Horváth Luca javasolja, hogy legyenek
egyértelműsítve bizonyos megfogalmazások, mert így félreértheőek.
Bárdosi Bence kérdése, hogy miért szükséges egy egész gazdasági bizottság
létrehozása. Horváth Mihály elmondja, hogy az alelnökök bizottságokat hozhatnak
létre, embereket vehetnek bele, akiket delegálhatnak más bizottságokba. A gazdasági
valószínűleg nem lesz népes bizottság, talán olyasvalaki lesz, aki informatikai dolgokkal
foglalkozik. Menyhárt Barbara elmondja, hogy szerinte csak el kell indítani őket az
úton, és majd saját maguk tudják alakítani a szabályaikat, a küldöttgyűlés létszámait.
Kreszadló Dóra elmondja, hogy szerinte ki kellene emelni, hogy a szenátus
elfogadásával lép érvénybe a szabályzat. Szabó Tamás elmondja, hogy a referenseknél
nincs külön szervezeti rész, és talán érdemes lenne erről is készíteni. Horváth Luca
elmondja, hogy gondolni kell arra is, hogy legyen pecsét rendelve a GTI számára.
Horváth Mihály elmondja, hogy ezeket Varga Ádám kiegészíti, elküldik Pozsinak, újra
átbeszélik, és így mehet a december 5-i KGY-ra.
3. Egyebek
Badinszky Áron elmondja, hogy tavaly is hasonló időben kezdődött az éves leltár,
szeretne megkérni mindenkit, hogy időben kezdődjenek el, hogy ne húzódjanak el
áprilisig.
Horváth Mihály 20:05-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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