EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

JEGYZŐKÖNYV
Elnökségi ülés
2018. november 21. szerda 18:00
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Múzeum körút 4/A.)
Napirend:
1. Aktualitások
2. Egyebek
18:05-kor Horváth Mihály köszönt mindenkit.
Jelen van: Horváth Mihály (EHÖK), Horváth Luca (TTK), Bárdosi Bence (IK), Jancsó
Dorottya (BTK) Virág Vivien (TÓK), Csajkás Eszter (BGGYK), Vitovszki Marcell
(KolHÖK), Varga Ádám Zoltán (EB), Kreszadló Dóra (PPK), Máthé Izabella (GTI), Lakatos
Dorina (EHÖK)

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 elmondja, hogy az ELTE Iskolaszövetkezete elvesztette a következő
évre való kiírást, így az egyetem nem vele fog szerződni. A pályázati kiírás számok
alapján dőlt el. Ez nem végleges, a szerződés felbontására a jövőben lehet, hogy lesz
lehetőség.
Elmondja, hogy Berta András a tegnapi nap folyamán lemondott rendezvényszervezői
referensi pozíciójáról. Kérdése, hogy mi legyen a továbbiakban, legyen-e helyette valaki,
találják ki pontosan a feladatkört, vagy ezt a keretet használják fel valami másra.
Horváth Luca elmondja, hogy szerinte érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy
megszüntessék ezt a pozíciót, mert a feladatok ellátása megoldható mások felügyelete,
irányítása alatt is. Jancsó Dorottya elmondja, hogy egyetért Horváth Lucával, szerinte a
nagy összegyetemi rendezvények kari rendezvényekből nőtték ki magukat, így ezen
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pozíció nélkül meg lehet oldani. Horváth Luca elmondja, hogy a rendezvénynél a
kommunikációra kell figyelni. Kreszadló Dóra elmondja, hogy a rendezvényesek tudnak
kommunikálni egymással, van naptárfelület, amelyet, ha mindenki figyel, akkor nem
fognak egymásra szervezni dolgokat. Varga Ádám javasolja, hogy egy ideig még ne
töröljék ki, legyen a pozíció betöltetlen.
Horváth Mihály elmondja, hogy a gólyabálokról már korábban konzultáltak, nagyobb
kiértékelésre a holnapi, utolsó gólyabál után lesz lehetőség. Horváth Luca elmondja,
hogy a lenti helyre is szükséges lesz egy harmadik pultot biztosítani, hogy
megoszoljanak az emberek. Máthé Izabella kérdése, hogy milyen fajta jegyek lesznek.
Horváth Luca elmondja, hogy kétféle jegy lesz. Horváth Mihály kérése, hogy mindenki
gyűjtse össze a tapasztalatokat, hogy majd együtt meg lehessen beszélni.
Elmondja, hogy van az NKOH bejelentés, amelyet március 31-ig le kell adni, és ebben
szerepelnie kell minden tervnek, rendezvénynek, egyedül a sima kari bulikat nem kell, a
többi összetett rendezvényeket igen, de ezek részletezve is vannak benne. Kérdése, hogy
milyen rendezvényeket szeretnének a következő évben, a helyszínekben lehetséges-e
változtatás. Kérése, hogy ha valakinek új helyszín szükséges, beszéljék meg a
tapasztalatokat, gondolkodjanak rajta. Horváth Luca elmondja, hogy érdemes lenne
elgondolkodni azon is, hogy jövőre össze lehetne-e hozni egy összeltés gólyabált.
Horváth Mihály elmondja, hogy megkereste őt Garbai Emese egy szörftáborral
kapcsolatban, amelyhez az ELTE adhatná-e a nevét. Jancsó Dorottya azt mondja,
megosztani lehet ezeket.
Horváth Mihály elmondja a Jeges esttel kapcsolatban, hogy kaptak ímélt a lehetséges
időpontokról, ezeket válasszák ki. Horváth Luca javaslata a február 14-i alkalmat. Az
elnökség támogatja az ötletét.
Horváth Mihály elmondja, hogy kapott egy ímélt a szenátusban lévő hallgatói
képviselőkkel kapcsolatban. Levelezésben megbeszélték ezeket, a jövőre vonatkozóan is,
így a küldöttgyűlésen szavazni kell az új személyekről. Máthé Izabella kérdése, hogy ha
lesz GTI részönkormányzat, akkor lesz-e mandátum. Horváth Mihály elmondja, hogy a
szenátusi mandátum konkrétan van meghatározva, nem a karok számától függ.
Elmondja, hogy a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ alá berakták az összes
szombathelyi tanárképzésest, plusz néhány alapszakot is. A BDPK-hoz tartoznak ezentúl
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a hallgatók, nem a más karokhoz. Kérdés, hogy a hallgatókat ezentúl hogyan delegálják
részönkormányzatokba. Horváth Luca javaslata, hogy egy bizonyos ideig lehessen
választani, ki melyikhez akar csatlakozni, utána pedig osszák be őket véletlenszerűen,
ahogyan a mesteres tanáris hallgatóknál működött. Horváth Mihály elmondja, hogy
felmerült annak a kérdése is, hogy egy új részönkormányzatot hozzanak létre.
Kreszadló Dóra elmondja, hogy ez az alapkar valószínűleg február 1-el fog életbe lépni.
Horváth Mihály elmondja, hogy egy új részönkormányzat nem azt jelenti, hogy minden
részönkormányzatnak ugyanolyan jogállása van.
Horváth

Luca

elmondja,

hogy

kancellár

úrral

sikerült

megállapodni

a

terepgyakorlatokkal kapcsolatban és a következő költségvetési tanácson erről fognak
beszélni. Kéri, hogy ezeket a kötelező, tanegységlistában lévő dolgokat mindenki szedje
össze és küldje el, hogy lehessen belőle előterjesztést csinálni. Kérése, hogy ezt lehetőleg
péntekig mindenki küldje el.
2. Egyebek
Kreszadló Dóra elmondja, hogy a közös felezőbulival kapcsolatos ajánlatokat ő sem
támogatja.
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Bárdosi Bence kérdése, hogy pontosan hogy van most az EB-sek EHÖK-beli juttatása.
Varga Ádám elmondja, hogy minden kari bizottsági elnöknek feladata lenne ezt
felügyelni. A probléma, hogy nincs ember, van olyan kar, ahol az EB elnök kérdéses
néhány karon. Horváth Mihály elmondja, hogy a mandátumátadás az EHÖK EB-ben is
működhet, így kari EB-sek is részt tudnának venni ezeken az üléseken. Varga Ádám
elmondja, hogy az EHÖK EB-t jelenleg nem részönkormányzatként, hanem összefogó
elemként kezelik.
Horváth Mihály elmondja, hogy a hónapban melyek azok a személyek, amelyek
számára a hónapban ösztöndíjemelést javasol. Az elnökség támogatja a javaslatot.
Megbeszélésre került a EHÖK karácsony időpontja.
Horváth Mihály 19:47-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
4

1088 Budapest, Múzeum körút 4/A.
Tel.: +36 (30) 446 2006
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu

