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Elnökségi ülés 
ELTE BGGyK HÖK 

1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda 

2015. október 13. 19:00 

 

Jelenlévők: 13 fő 

Mandátummal rendelkezik: 7 fő 

Az EB képviseletében: Hegedüs Huba 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyvvezető: Hegedüs Huba 

 

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúlag elfogadott. 

 

Napirend: 

 

1. Beszámolók 

 

 

Márkus Mariann beszámolója az ELTEfesztről. Az egyetem vezetés részéről pozitív 

visszajelzések érkeztek az október 2-án, a Trefort-kerti Campuson megrendezésre kerülő 

egyetemi nyíltnappal kapcsolatban, melyen körülbelül 2500 fő vett részt. Leadásra került az 

NKH által igényelt bejelentés a kommunikációs termékekről, melybe az egyeztetések alapján 

egyedül a kari Hallgatói Önkormányzat kiadványa, a Bárczium került be. Az egyetem 

Természettudományi Karával közösen szervezett gólyabállal kapcsolatban Márkus Mariann 

elmondta, hogy a rendezvény jogi hátterét a TTK hallgatói alapítványa fogja biztosítani. A 

szenátus döntése alapján a rendezvény lebonyolításához külön dékáni beleegyező nyilatkozat 

szükséges. A bál megrendezése az előzetesen kitűzött november 13-hoz képest előreláthatóan 

2 héttel később kerül majd megrendezésre a Lágymányosi Campuson, így az új időpont 

november 27-e lesz. Október 22-én EHÖK küldöttgyűlés kerül megrendezésre, melynek 

időpontjáról a mandátummal rendelkező részönkormányzati tagoknak egy Doodle tábla 

kitöltése révén szavazniuk kell.  Sztrecsko Boglárka kommunikációs referens a múlt hét 
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szerdán részt vett az EHÖK Kommunikációs Bizottság ülésén, ahol a bizottság ügyrendjének 

módosításáról egyeztettek a részönkormányzatok referensei Sújtó Attila vezetésével. Az 

egyetem marketing tevékenységnek javítása érdekében Sztrecsko Boglárka kérte az elnökség 

tagjait, hogy töltsék ki az EHÖK által szerkesztett Brend kérdőívet, melynek határidejét 

október 18-ig meghosszabbították. Az „értéket képvisel” elnevezésű kampánysorozat keretein 

belül minden hétfőn bemutatásra kerül egy részönkormányzat, melynek célja , hogy a 

hallgatók betekintést nyerjenek a hallgatói önkormányzatok munkájába. Egy projekt nap 

keretein belül az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat honlapjának angol nyelvű fordításán 

dolgozott az Egyetemi Kommunikációs Bizottság. A kari kiadvány ügyében a mai nap 

folyamán folytatott konzultációt a következő számmal kapcsolatban a tördelőszerkesztővel, 

valamint Pogácsás Nóra főszerkesztővel. Az egyetem gólyabáljaival kapcsolatosan Sztrecsko 

Boglárka elmondta, hogy rendezvények plakátjai egy nyereményjáték céljából egységesítve 

lesznek, azonban a designe koncepciója egyenlőre még nem végleges. Tóth Emese szociális 

alelnök elmondta, hogy a beadott pótszámfejtési kérelmet jóváhagyták, így a jövő hét 

folyamán utalásra kerülnek a szeptember-október havi közéleti ösztöndíjjak.  Fazekas Bianka, 

megbízott külügyi referens tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy késnek az erasmusos 

hallgatók ösztöndíjai, mellyel kapcsolatban már egyeztetett Katona Vandával. Vajda Kitti 

tudományos ügyekért felelős megbízott elmondta, hogy a demonstrátori pályázatok 

hiánypótlásai megtörténtek, a hallgatók számára jövő hét szerdáig van alkalmuk a 

szerződéseket aláírni. Schindler Petra tanulmányi alelnök köszönetét fejezte ki az elnökség 

tagjai felé, hogy munkájukkal hozzájárultak az ELTEfeszt sikeres lebonyolításához. Margitai 

Anna elnöki megbízott megköszönte az elnökségi tagok beszámolóit. A jövőben minden 

hónap 10-ig kell ezeket a dokumentumokat elküldeni, melyek az elmúlt hónapban elvégzett 

tevékenységeket kell leírniuk. Indítványozta egy csapatépítő délután megszervezését, 

melynek során a csapatépítés keretein belül olyan témákról is lehetőség lenne beszélni, mint a 

baba-mama szoba tervezett átalakítása is.  
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2. Tisztségek kérdése 

 

Az EHÖK Alapszabály idevágó értekezése alapján az Egyetemi Hallgatói Önkormányzaton 

belül egy személy két tisztséget nem tölthet be, megakadályozva így a tisztséghalmozást. A 

kari Alapszabály szintén hasonlóan szabályozza, azonban 5 tisztség (seniorkoordinátor, elnöki 

megbízott, Bárczium főszerkesztő, tudományos ügyekért felelős megbízott, valamint 

sportügyekért felelős megbízott) esetében, akik mandátummal nem rendelkeznek, az elnökség 

véleménye szerint az Ellenőrző Bizottságnak kell döntenie az ilyen esetekben. Herpai Júlia a 

jövőben nem pályázza meg újra a seniorkoordinátori tisztséget, helyette a rendezvényszervező 

referensi pozíciót szeretné megpályázni, azonban a tisztséghalmozás kérdése továbbá is 

foglalkoztatja az elnökség tagjait, így Márkus Mariann indítványozza, hogy a jelen lévő 

elnökségi tagok és egyéb tisztségviselők véleményezzék szóban a kérdést, és fogalmazzanak 

meg egy olyan álláspontot, amely alapján a jövőben a hasonló természetű kérdésekben döntést 

hozhat a Hallgatói Önkormányzat. Márkus Mariann az alábbi pontokkal kapcsolatban kéri a 

jelen lévők véleményét: 1. Állandó jelleggel betölthessen-e egy személy két tisztséget? 2. 

Betölthessen-e senior tisztséget a HÖK-ön belül abban az időintervallumban, amikor 

seniorként is tevékenykedik? 3.  Ne pályázhasson seniornak az a személy, aki tisztségviselő (a 

mandátum nélküli tisztségre is vonatkozóan) a Hallgatói Önkormányzatban. 

A tisztséghalmozás és a seniorság kérdésében a jelenlévők külön-külön mondták el 

véleményüket.  

Kiss Brigitta esélyegyenlőségi referens a HÖK-ben végzett munka valamint a tanulmányok 

tekintetében egyetért azzal, hogy ne tölthessen be egy személy két tisztséget. A seniorságot 

illetően tartózkodott a válaszadástól, mivel nincs saját tapasztalata ezen a téren.  

Fazekas Bianka megbízott külügyi referens szintén egyetért a tisztséghalmozás tiltásában, 

azonban  senior-tisztségviselő kérdésben már nem, hiszen utánpótlásképzés miatt lényegesnek 

tartja.  

Tóth Emese szociális alelnök szintén ellenzi a tisztséghalmozást, a seniorságot illetően 

véleménye szerint nem ideális, ha valaki egyszerre senior és tisztségviselő is, hiszen az 

elvégzendő munka minőségét negatívan befolyásolná a megosztott figyelem. 
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Székely Dóra  szintén ellenzi a tisztséghalmozást, és egyetért Tóth Emesével a senior kérdést 

illetően. 

Rózsás Eszter Erzsébet rendezvényszervez referens egyetértene a tisztséghalmozással, abban 

az esetben, amennyiben logikus lenne a 2 tisztség egyszeri betöltése. A seniorságot illetően ő 

sem tartja túl szerencsésnek, amennyiben valaki a seniori teendők mellett tisztségviselő is. 

Sztrecsko Boglárka kommunikációs referens nem támogatná a tisztséghalmozást sem a HÖK-

ön belül, sem pedig seniorként.  

Margitai Anna elnöki megbízott szintén ellenezné több tisztség egyidejű betöltését mindkét 

esetben. 

Herpai Júlia seniorkoordinátor  seniorok esetében az elmúlt időszak tapasztalatai alapján nem 

engedné az egyidejű tisztségviselői szerepkör betöltését, azonban véleménye szerint a 

tisztséghalmozás esetleges szükséghelyzetben elfogadható lenne átmenetileg.  

Schindler Petra tanulmányi alelnök saját tapasztalatból ellenezné a tisztségviselők egyidejű 

seniorságát, valamint a tisztséghalmozást is.  

Vajda Kitti tudományos ügyekért felelős megbízott kényszerhelyzetben, átmenetileg 

logikusnak tartaná a tisztséghalmozást, a seniorságot illetően azonban ő sem látja 

tanácsosnak.  

Az ELTE BGGyK HÖK  álláspontja a kérdéseket illetően: A jövőben az elnökségen belül 

egy személy nem tölthet be két, az alapszabályban szereplő tisztséget, függetlenül attól, hogy 

a pozíció rendelkezik-e mandátummal, vagy sem. Továbbá nem láthat el seniori feladatokat, 

így nem is pályázhat a seniori tisztségre az, aki a pályázati idő alatt az ELTE BGGyK HÖK 

választott, mandátummal rendelkező/ nem rendelkező tisztségviselője.  

 

3. EHÖK alapszabály módosítás 

 

Az EHÖK Alapszabályban szereplő értelmező rendeleteken belül található „kari ügy” 

mellé Orosz Gábor, a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat elnöke indítványozta, hogy 

kerüljön be a „kollégiumi ügy” fogalma is. Ezen indítványt az ELTE BGGyK HÖK 

elnöksége csupán a tervezett kiegészítések nélkül támogatná. A tisztséghalmozás 

kérdésében az elnökség álláspontja az, hogy az EHÖK-ön belül a tisztség betöltésének 
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időintervalluma egy év, valamint abban az esetben, amennyiben az érintett saját 

részönkormányzatában is tisztségviselő, úgy 6 hónapon belül gondoskodnia kell a 

részönkormányzatban betöltött pozíciójának átadásáról. Az Alapszabály módosítások 

értelmében az EHÖK elnök a továbbiakban nem rendelkezik mandátummal az EHÖK 

Küldött Gyűlésen, valamint külön bizottságként fog szerepelni a Kommunikációs és 

Sajtós Bizottság.  

 

 

4. Kitárt Ajtók Ünnepe 

 

Rózsás Eszter Erzsébet rendezvényszervező referens tájékoztatta az elnökséget a 

december 3-án megrendezésre kerülő Kitárt Ajtók Ünnepének szervezéséről, melynek 

témája a társadalmi integráció lesz. A rendezvényszervező bizottság tagjaival megfelelő 

ütemben zajlik a rendezvény szervezése, a civiltéren résztvevő szervezetek számára 

hamarosan kiküldésre kerülnek a meghívók, valamint folynak az egyeztetések is a 

kerekasztalon résztvevő személyekkel. A promócióval, valamint a  plakát elkészítésével 

kapcsolatban Sztrecsko Boglárka kommunikációs referens segítségét ajánlotta fel, 

valamint Rózsás Eszter kérte az elnökség tagjainak közreműködését is a rendezvény 

lebonyolításának sikere érdekében.  

 

 

5. Gólyabál 

 

A gólyabál tervezett időpontja (november 13.) helyett két héttel később november 27-én 

kerül megrendezésre. A rendezvény jogi hátterét a TTK hallgatói alapítvány fogja 

biztosítani. A szenátus döntése alapján a rendezvény lebonyolításához szükséges a kar 

dékánjának írásos hozzájárulása is. A Bárczi feladata a rendezvény dekorációjának 

megtervezése, felhelyezése és levétele a rendezvény végét követően, valamint a ruhatár 

megszervezése és működtetése.  
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6. Egyebek 

 

A jelenlévőknek nem volt egyéb észrevétele a felvetett témákkal kapcsolatosan és egyéb    

kérdés sem hangzott el.  

 

 

    Márkus Mariann az ülést 21 óra 10 perckor lezárta. 

 

 

 

BGGYK HÖK elnök       EB elnök 

 

 

jegyzőkönyvvezető 
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