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ELTE GTI HÖK 2. Küldöttgyűlési ülés

Jegyzőkönyv

2020. November 16. (Hétfő) 18:00

Tervezett Napirendi pontok:

1. Napirendi pontok elfogadása

2. Jegyzőkönyvvezető választása

3. Az ELTE GTI HÖK 2020. évi költségvetési tervezetének elfogadása

4. Az ELTE GTI HÖK Elnökség beszámolóinak elfogadása

5. Aktualitások

6. Egyebek

Meghívottak:

Elte GTI HÖK Elnök

Elte GTI Hök Elnökhelyettes

Elte GTI HÖK Alelnökök

Küldöttgyűlési tagok

Ellenörző Bizozttság Elnöke

Ellenörző Bizottsági tagok

Ülés kezdete: 18:00

Madai Márk Elnök megnyitja az ülést.

Pusztai Klára az ellenörzőbizottság elnöke ellenőrzi a jelenlévőket, megállapítja, hogy a KGY
határozatképes, 22 küldöttgyűlési tag van jelen..
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1. Napirendi pontok elfogadása: nincs módosítási javaslat a napirendi pontok kapcsán.
Loján Gergő nem kapott meghívót, a napirendi pontok felsorolását kérte, majd a
projektfeladat csúsztatásával kapcsolatban kérdezett, ez az 5. napiredni pontban kerül
vitatásra, Madai Márk válasza alapján.

A napirendi pontok efogadásra kerültek, 20 küldöttgyűlési tag  szavazatával, egy
küldöttgyűlési tag nem szavazott .

2. Jegyzőkönyvvezető választása

Madai Márk és Pusztai Klára egyetértésben Papp Nikoszt Jelölik jegyzőkönyvvezetőnek

Papp J. Nikosz elfogadja a jegyzőkönyvvezetői felkérést, a küldöttgyűlés megválasztja 21
igen 0 nem-el.

3. Költségvetes elfogadasa
4. Madai Márk tájékoztatása, Kántor Kata hozzáfűzi, hogy a költségvetés

megalkotásakor a diákszövetkezetek támogatását vették figyelembe. Továbbá a
programokra nagybb hangsúly lesz fektetve, és bevonták az önképézst is  a további
cél a reprezentáció. Madai Márkk hozzáfűzi, hogy a szakkollégiumi megmozdulások
témogatása minden téren fontos szerepet kapott, valamint a stratégiai események, és
az utánpótlásképzés is. Emellett az egyetemi képzés fejlesztésére, operatív
működésre, továbbá hallgatók kifizetésére is van keret. Nincs kérdés ennek kapcsán, a
szavazás megkezdése után, 17 szavazatnál Szepes András mégis kérvényezi a
költségvetésbe való betekintést, Madai Márk képernyőmegosztással eleget tesz ennek,
hozzáfűzi, hogy az előző ciklusok számadatai is figyelembe lettek véve, de más
dolgok kaptak hangsúlyt. Ezután Udvardy Csanád az önképzés bevonásáról kérdez,
Madai Már részletesen kifejti a választ, Csanád ezt megköszöni. András ismét kérdez
a diákszervezetek támogatásával kacsolatosan, Madai Márk részletesen válaszol,
András a szakkollégiumokról kérdez, Madai Márk válaszol, az aktualitásoknál
bővebben taglalja a témát. A 2020-as költségvetést elfogadják 19 igen, 0 nem
arányban.

4. Elnöksegi beszámolók elfogadása

Madai Márk ismerteti a témát, mely kiemelt fontosságot élvez, a beszámolók elfogadását és
azok részleteit is közli. A Küldöttgyűlést kérdezi a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban,
bővebb tájékoztatás igényével kapcsolatban, nincs kérdés.
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Az alelnökök elmondják a múlt hónap történéseit, vagy előtte lévő dolgokat, egészítsék ki
beszámolóikat, ha van mivel.
- Levente beszámolójának kiegészítése: Az átvétel utáni részekről beszél, utánpótlásért felelős
munkacsoport felállításának részletes bemutatása. A szakmai napról és egyéb leendő
programokról illetve egy új projektet is felvezetett, de erről majd később.
- Zlata: Nincs kiegészítendő elem.
- Niki: Annyit fűz hozzá, hogy az MNB ösztöndíj bírálói ülésén vett részt, és 35 sikeresen
pályázott, de nem mind GTI-s. Madai Márk felhívja a figyelmet, hogy a munka már a
hivatalba lépés előtt megkezdődött.
- Zsófi: Külügyi kávézáson megtörtént az egyeztetés, valamint bemutatta a GTI külügyét. A
covidos változások folyamatos kommunikálása és külföldi hallgatók segítése.
- Kata: Azóta többször is egyeztetett az EHOK gazd. alelnokével a költségvetéssel
kapcsolatban, az idei maradékkal kapcsolatban az egyeztetések még folyamatban vannak, a
következő beszámolóban lesz szó róla leghamarabb.
- Vivi: Az elműlt egy hónap a megszokásról szólt, de nagyrészt az utánpótlásért felelős
munkacsoportért volt felelős, Nikivel töbször egyeztettett.
- Balázs: Nem egészít ki, de hozzáfűzi, hogy a rendezvények esélyei egyre romlanak a
járvány miatt, a szakmai előadás és a geocatching is meghiúsult. A tervezetek nem vésznek el,
a következő félévben lesz esély ezek bepótolására. Várja az ötleteket.

Madai Márk a rendezvényekről tesz még említést, és a programok megvalósításáról. Saját
beszámolójával kapcsolatban nincs kiegészítése, de derűsnek látszik az egyeztetés az
intézetvezetéssel, a krízishelyzetben az oktatói gárda is maximumon működik, mindent
megtesznek. Nagy szükség van a Küldöttgyűlésre és az elnökség közti kommunikációra, a
hallgatók véleményének kommunikációja elsődleges. Egyeztetett a EHOK vezetőjével a
szavazás csonkításáról, tehát tömböstett szavazásról, hogy ne külön kelljen egyesével
szavazni róluk. Senkinek nincs kérdése a beszámolókkal kapcsolatban.

A beszámolókról való tömbösített szavazás elfogadása 21 igen és 0 nemmel elfogadásra
került

Abeszámolókat  21 igen és 0 nemmel elfogadták.

Madai Márk megköszönte a Jüldöttgyűlés részvételét.
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5. Aktualitások

Loján Gergő projektfeladattal kapcsolatos aggályai: Elmondja, hogy a határidő szűkös, a
tanári gárda is megcsúszott. Egy hét van hátra, és a kolis kiköltözés és átállás is közbejött.
Nem érzi jogosnak a határidő betartatását annak fényében, hogy minden más csúszott.

Madai Márk ismerteti az alsóbbéveseknek a probléma mivoltát, és ismerteti, hogy a november
15-i határidőt már eddig is tolták 22-re, nem tudták elvállalni az oktatók. A mostani helyzetet
és az átállás részleteit is ismertett, most a ZH-k megszervezésének logisztikájával
foglalkoznak. Ha tolnának még rajta, ami a prezentációkat is tolná, ezáltal az érdemjegyek
kiadása is, tehát túlságosan összetolódna minden.

Gergő válaszában kifejezi, hogy azt érzi, nem kapunk segítséget, megköszöni a választ.

Madai Márk elmondja, hogy nem az a vezetőség célja, hogy hátráltassanak minket,
megtesznek mindent, hogy jó legyen. Ismerteti, hogy más egyetemeken mégrosszabb a
helyzet.

Loján Gergő megköszöni a konzulensekkel kapcsolatos válaszokat is, felajánlja a segítségét
ebben.

Szabó Ágnes kérdése a hungarian startup university E learning kurzusról, hiányos
adatközléssel kapcsolatban. Ideális lenne összehangolni az egyetemek határidejeit, továbbá
egy dokumentum nem került szerinte kiküldésre, amelyben sok fontos információ lett volna a
jegyszerzéssel kapcsolatban. Másik dolog, hogy az előadók eltűnnek, említi Mérő László
tanagyagjainak megszerzése, nem töltötte fel, azokat mástól kellett megszerezni.

Madai Márk ismereteti, hogy nem ő tölti fel a diákat, hanem mások. Nem tudja kezelni a
rendszert, ebből adódnak a problémák.

Molnár Levente hozzáfűzi, hogy nekik más felületen, MeetStreeten voltak elérhetők, kiderül,
hogy minden elérhető már, Zsófi megjegyzése alapján. A kérdés megvitatásra került.

Kovács Viki – alapszakon kitölták a projektfeladat határidejét, mesterszakon miért nem?

Madai Márk visszakérdez a jegyszerzéssel és a feladat mivoltával kapcsolatban, és
emagyaráza, hogy a projekt Zh miatt történt a késés.Viki közli, hogy náluk nem így volt, de a
határidő ettől függetlenül nagyon szűkös. Márk válaszában közli, hogy a kérdés jogos.
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Gaál Anna -  A megajánlott jegyek a szabadonválasztható tárgyakból nem lesznek, de ő erről
nem tudott, és ezt közölte. Erről kéri a kommunikáció, Márk válaszában elmondja, hogy a
Facebookon nem tudnak többet facebook jegyzetet kiadni, ezért lett a probléma, de amint fel
tudnak tölteni egy információs csomagot, minél hamarabb kommunikálva lesz.

Anna megjegyzi, hogy azt hitte külön kell a tanárokat megkeresni, de nem így lesz.

Páczelt Patrik kérdése a minimum átlagra irányult, miszerint mennyi az pontosan.

Madai Márk válasza hogy 2,75-ről 3-ra változott, nem pedig 3,5-re, amit Patrik ismertetett
téves információi alapján. Zlata ismerteti, hogy a Q-téren ezt meg tudja tekinteni.

Nincs további kérdés, de Márk közli, hogyha további kérdés van, akkor videóhívásban vagy
személyesen is áll rendelkezésre, most ne mélyedjenek bele jobban. András elfogadja.

A pontok tárgylásra kerültek, a student.elte azonosító fontosságát emeli ki, és hogy ettől
sajnos nem lehet eltekinteni. Kiemeli, hogy van átirányítás a gmail fiókra az eltés fiókból, de
erről később ad majd tájékoztatást. Nincs további kérdés, a küldöttgyűlést lezárja, megköszöni
a tagok részvételét, közli, hogy november 24-én lesz a szakmai nap. Kérdezi, hogy ki nem tud
esetleg részt venni. Udvardy CSanad Chat ablakban közli, hogy ő is késni fog. Márk ismerteti
a részvétel fontosságát és részleteit, a bizottságok felállását. Ha valaki késik, nem tud jönni,
az jelentkezzen, és hirdetnek pótalkalmat.

A GTI HÖK II. ülése vége: 19:26

Budapest, 2020 November 16.

………………………………………
Pusztai Klára

Elnök
ELTE GTI HÖK Ellenörző Bizottság

………………………………….. …………………………………..
Papp Nikosz Botka Bence Attila

Jegyzőkönyvvezető Tag
ELTE GTI HÖK Ellenörző Bizottság ELTE GTI HÖK Küldöttgyűlés
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