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Emlékeztető 
AZ ELTE TTK HÖK KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRŐL 

Az emlékeztetőt készítette: Őri Bálint 

Az ülés helye és ideje: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A (Északi Tömb), 0.89 (Jedlik 

Ányos terem, 2019. 12. 10. 18:00 

Jelen vannak: Szavazati joggal: Lekics László (elnök), Codogno Borbála, Gál Eszter, Gáspár 

Dominika, Gugyerás Ádám, Gyulai Márton, Somodi Csenge (biológia- és környezettudományi 

szakterület képviselői), Jeges Viktor, Kovács Zoltán, Mig András, Szakállas Nikolett, Takács 

Roxána (fizika szakterület képviselői), Csontos Katalin, Laza Dániel, Magyari Sándor István, 

Németh Csilla, Tuza Benedek, Vajdovich Noémi Annamária, Varga Barbara (földrajz- és 

földtudományi szakterület képviselői), Barcza Bónis, Kiss Fanni, Ungi Balázs, Varga Marcell 

(kémia szakterület képviselői), Juhász Szabolcs, Kotra Zoltán, Szandi Nándor (matematika 

szakterület képviselői), Dohány-Juhos Nikolett, Józsa Kornél, Hambuch Mátyás, Kosztyó 

Péter, Miskei Ferenc István, Ongai Erik és Szabó Áron (tanárképzési szakterület képviselői). 

Tanácskozási joggal: Ádám Rozália, Balga Gábor, Deák Péter, Horváth Bence, Kiss Brigitta, 

Kovács Dániel, Körtefái Dóra, Lőrincz Péter, Nagy Fruzsina Réka és Őri Bálint. 

18:22: Lekics László megnyitja az ülést. 

Mandátumellenőrzés: az ülés 26 fővel határozatképes. 

A napirendi pontok előzetesen ki lettek küldve, ezek a következők: 

1. Bejelentések 

2. Személyi kérdések 

3. Mentorkoncepció 

4. Gólyatábor 

5. Egyebek 

 

Lekics László javasolja a Személyi kérdések napirendi pont levételét. ellenvetés nincs. 

(1)/2019 (XII. 10.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 

26 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a napirend módosítását. 

(2)/2019 (XII. 10.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 

26 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

 

Az elfogadott napirend a következő: 

1. Bejelentések 

2. Mentorkoncepció 
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3. Gólyatábor 

4. Egyebek 

 

1. Bejelentések(18:25) 

Lekics László köszöni, hogy ennyien eljöttek. Deák Péter ismerteti, hogy kik kérték 

kimentésüket. 

 

18:26-kor Lekics László lezárja a napirendi pontot. 

 

2. Mentorkoncepció (18:26) 

Kiss Fanni ismerteti, hogy milyen hibák vannak a kiküldött mentorkoncepcióban. Néhány 

elgépelés, hibás hivatkozás. A pályázatával együtt leadott koncepciót követi. 

Németh Csilla: tavaly is probléma volt a játéknapok nagy száma, sok időt vesz el. Mit mondasz 

azoknak, akiknek nem fér bele öt alkalom? 

Kiss Fanni: úgy számoltuk ki, hogy beleférjen. Ha mentor lesz valaki, ennél több dolga lesz 

majd. Hasznosnak találta, amikor öt alkalommal találkoztak, egy nem elég. 

Németh Csilla: egész nap névtanulós játékokat játszani kicsit túlzásnak érzi. 

Kiss Fanni: Ungi Balázs gondolatmenetét is érdemes figyelembe venni. Előbb beszélgetés, 

aztán szakterületenként, majd random csapatokban. 3-4 órát eltölteni ezzel nem sok. Ungi 

Balázs javaslata szerinte elhúzná a programot, és a végén már, a fáradt emberekkel nem lehetne 

rendesen dolgozni. 

Ungi Balázs: nem lenne szerinte végtelenül hosszú egy egybevont játéknap, két „szekcióval”. 

Az ismerkedős játékok nem olyan hosszúak. Soknak érzi az öt alkalmat. Az utazás is benne van 

a ráfordított időben, könnyebb kevés alkalommal letudni. 

Kiss Fanni: akkor beszélgessünk erről, nincs kőbe vésve. A játéknapon egymást is ismerjék 

meg a jelöltek! Ne történjen az, mint tavaly, hogy nem lesznek időben csapatvezetők vagy 

párok! Meggyőzhető, de nem látja értelmét, hogy kevesebb legyen. 

Józsa Kornél: úgy emlékszik, hogy tavaly a névtanulós és az ismerkedős játékok össze voltak 

vonva, így – a koncepciótól eltérve – végül 4 alkalom volt. 

Kiss Fanni: a honlapon levő koncepcióról azt gondolta, hogy érvényes, négyre akkor le lehet 

csökkenteni. 

Körtefái Dóra: UV időpontot vagyra írta, ezt hogy értette? 

Kiss Fanni: ennél az említésnél nem és/vaggyal írta, nyilván jó, ha tudnak több alkalmat is 

biztosítani. 

Lekics László kéri, hogy a módosításokat foglalják össze. 
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Kiss Fanni: az Alapszabály mellékletében van, hogy a képzési eseményeken részt kell venni. 

Kimentést kell kérni, ő úgy szeretné, hogy 24 órával az esemény előtt lehessen ezt. A koncepció 

az Alapszabály mellékletére hivatkozik ekkor, de abban a 24 órán belüli rész nincs benne, csak 

a kötelező részvétel. 

Kovács Dániel: ezt érdemes kivenni a koncepcióból is, mert benne van a méltányossági mivolta, 

és így szabad kezet kap a mentorkoordinátor. Nem érdemes megfogalmazni nagyon precízen. 

Ungi Balázs javasolta, hogy a kollégiumi dolgokról is kell előadást tartani, ami kimaradt a 

mostani koncepcióból. 

3. hó helyett 4. 

4 játéknap, ekkor minden elcsúszik egy héttel, és befér plusz egy alkalom, amikor a kollégiumi 

és esélyegyenlőségi témák kerülhetnek szóba. 

Ádám Rozália: a jelentkezés miért csak január 12-én kezdődik meg, korábbira emlékszik. 

Kiss Fanni: eddig is ezt mondta. Aki most mentor akar lenni, akkor is az akar majd. Aki hezitál, 

a vizsgaidőszak közepe felé már látni fogja, hogy mennyire fér ez bele az idejébe. Tudja, hogy 

sokan nem értenek egyet ezzel. 

Józsa Kornél: nem ért egyet, vitáztak is. Minél hamarabb nyílik meg a jelentkezés, annál több 

ember jelentkezik, akkor pedig több embert ér el. Úgyis sokan kihullanak. Minél előbb 

javasolja, hogy nyissák meg a jelentkezési felületet. 

Laza Dániel: egyetért Fannival, támogatja. 

Codogno Borbála: maradjon nyitva sokáig, ha meg lehet oldani. 

Őri Bálint: nincs baj azzal, ha sokáig lehet jelentkezni. 

Kiss Fanni: tavaly 3 jelentkező volt a végéig 4 helyre. Folyton keresték a gólyákat, így aki 

stresszelt, már nem jelentkezett a végén sem. Nézzük a gólyák érdekét! 

Marci: a gólyák érdeke, hogy aki már most tudja, hogy akar jönni, hadd jelentkezzen már most! 

Miért ne jelentkezhetne hamarabb? 

Józsa Kornél: azok, akik a január 12-i nyitás után meggyőzhetők lennének, ugyanígy 

meggyőzhetők, ha most nyitjuk meg. 

Kovács Zoltán: lehet két körben, hogy két e-mail megy ki. Az elsőbe bele lehetne írni, hogy 

van még idő átgondolni. Később mehet egy emlékeztető levél még. Kétszer kell mondani, és 

akkor többeket el lehet érni. 

Lőrincz Péter: nem látja hátrányát, ha hamarabb megnyitják. Nem kell piszkálni, aki stresszel 

a vizsgák miatt. A mostani mentorokon múlik, hogy elijesztik-e, tolakodnak-e. 

Codogno Borbála: ha a vizsgaidőszaktól félünk, akkor jóval előbb meg kellett volna hirdetni. 

Marci: ne korlátozzuk be a gólyákat! 

Szimpátiaszavazás: Hambuch Mátyás tartózkodott, 4-en akarják 12-ére, a többség korábban. A 

kérdés, mikor. Balga Gábor szerint szerdán is megnyitható a felület. 
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Marci: legyen szombaton, addig van idő posztot írni. 

Kovács Zoltán: a mentorbevonóhoz a lehető legközelebb kellene megnyitni, mert elhalványul 

az emléke. 

Ellenjavallat nem érkezik. 

Szimpátiaszavazás a december 14-i megnyitásról: többség támogatja. 

Kiss Fanni: a fentiek fényében a jelentkezést február 9-én le szeretné zárni. 

Szandi Nándor: február 10-én lenne egy bevonó. 

Kiss Fanni: az akkor nem lenne, helyette tájékoztató. Még egy bevonó lehetne, de mikor. 

Lőrincz Péter: abból indultunk ki az előbb, hogy a jelentkezési időszak vége nem változik. A 

bevonó egyáltalán nem értelmetlen, regisztrációs hét után jól jön egy. 

Lekics László: ezek szerint december 14-től február 14-ig tartana a jelentkezési időszak. 

Megkéri Kiss Fannit, hogy módosítsa a mentorkoncepciót a megbeszélteknek megfelelően. 

Mennyire tartható az eltervezett menetrend; a tesztet későbbre kellene tolni? Jelenleg a teszt a 

március 30-i héten szerepel. Ha van plusz 1 előadás, egy hetet csúszik. Utána viszont a játéknap 

kimarad, vagyis ugyanott maradhat. 

Józsa Kornél: tanulmányi, ösztöndíjas, HÖK-ös szekció (táborra viszi át Kiss Fanni), továbbá 

a rendszeres szociális ösztöndíjhoz kapcsolódó és diákjóléti kérdések lesznek érintve ezek 

szerint. Tavaly 4 alkalom volt, most csak 3 lesz. 

Ungi Balázs: fölöslegesnek érzi az előadásokat. Leírta e-mailben, ami nem tetszik neki. 

Marci: unalmas, de kell. 

19:00-kor Lekics László szünetet rendel el. 

 

19:15: folytatás. Kiss Fanni kiküldte a javított verziót. Amennyiben senki nem szeretné 

módosítani, elfogadjuk. 

Felhívják a figyelmet, hogy Kiss Fanni rossz dátumot törölt ki az időrendi bontás részben. 

Józsa Kornél: kiválasztásnál: nem annyi mentort választ ki, amennyit a Választmány 

meghatározott, ez a maximális létszám, kerüljön be ez a szó. 

Egyéb módosítás nem érkezik. 

Mandátumellenőrzés: 28 fővel az ülés határozatképes. 

(3)/2019 (XII. 10.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 

27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2020-as évi mentorkoncepciót 

azzal a kiegészítéssel, hogy nyelvhelyességi és a fent jelzett javítások még belekerülnek 

majd. 

 

19:21-kor Lekics László lezárja a napirendi pontot. 
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3. Gólyatábor (19:21) 

Lekics László ismerteti a legújabb fejleményeket. Az augusztus 20-i hétre nem tud arról, hogy 

lenne olyan szabad táborhely Magyarországon, ahova beférünk, csak Bódvarákó. Ide tudunk 

menni tehát. A másik lehetőség, hogy az egyetem elején, a regisztrációs hét végén lenne a 

Gólyatábor, több másik karhoz hasonlóan. A Kar vezetése ettől nem zárkózik el, de január 

elejéig derül ki, hogy hogy oldható meg így a Gólyatábor. Szerdától vagy csütörtöktől 

szombatig vagy vasárnapig tartana. Bodajk és Zánka szabad ebben az időben, utóbbi helyszínen 

a BTK-val, BGGYK-val és GTI-vel közösen lenne. Altáborok vannak itt, amelyek 

felszereltsége eltér. Akkorában lennénk, mint a BTK, vagyis mi is több altábort kapnánk. Külön 

programok. Az esti buli lenne közös, mert így gazdaságos. 2 éve Lekics László volt itt, volt 

élőzene (Varbócon is volt). Zánka abból a szempontból jó, hogy jól felszerelt, saját stranddal – 

ami ugyan nagyobb távolságra van a házaktól – rendelkezik, ide pontosan akkor mennénk, mint 

a többi Kar. 4 nap, 3 éjszaka. 

Bodajkon lehetne egy nappal hosszabb is. A tavalyi mentortábor is itt volt. Meg lehetne oldani, 

hogy a gólyák csak az egyik táborban legyenek, a szervezők és felsőbb évesek lehetnének 

külön. Az augusztus 20-i héten lehetne még elmenni ugye Bódvarákóra, az illetékessel még 

nem beszélt, de úgy tudja, többen igen, és elvileg megoldható. 

Jeges Viktor: minél előbb tudja, annál jobb, de az az opció bőven fent fog állni, amíg eldől a 

regisztrációs hét kapcsán minden. 

Lekics László: vitára bocsátaná, hogy amennyiben megoldható a regisztrációs hét végi 

Gólyatábor, menjünk-e akkor, vagy maradjon a Bódvarákó koncepció. 

Balga Gábor: miért nincs Varbóc benne? 

Lekics László: kiesett. 

Lőrincz Péter: a tanárszakos hallgatókat nem csak a TTK-s beiratkozás érinti, erre is oda kell 

figyelni. 

Tuza Benedek megérkezik. 

Lekics László: hátránya lehet a regisztrációs hét végén tartott Gólyatábornak, hogy ekkor a 

regisztrációs hét elejére kell besűríteni az összes kritériumdolgozatot, viszont ekkor még a 

beiratkozáson is lehet promózni a tábort. 

Németh Csilla: nagy ellenvetése van a regisztrációs héten tartott Gólyatáborral. Kollégiumi 

beköltözés is akkor van, vidéki hallgatók, akik nem kollégisták, még nem tudnak az 

albérletükbe beköltözni ekkor. Nekik jelenthet problémát, ha eggyel több alkalommal kell 

Budapestre utazni. 

Lekics László: ha szeptemberben lenne a Gólyatábor, a regisztrációs hét előtti szombattól már 

be lehetne költözni a kollégiumokba. A második eset ugyanígy fennáll, ha augusztusban van a 

Gólyatábor. Regisztrációs hét aug. 31-én indul. 2 vagy 3 nap alatt lemennének a 

kritériumdolgozatok, szeptember 3-tól vagy 2-től lenne a Gólyatábor. 

Ádám Rozália: beköltözés jó ötlet, de a kollégiumi gólyatáborokat nem tudják átrakni, ebből se 

maradjanak ki! 
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Lekics László: igaz, de ebben a kollégiumok igazodjanak hozzánk. 

Kiss Fanni: nem valószínű, hogy arrébb lehet tenni, de a TTK-s Gólyatábor például eddig 

mindig a KCSSK gólyahét alatt volt. Az elején ott tudtak lenni. Gólyatábor után 

csatlakozhattak, nem rossz ez annyira a gólyáknak. Rendesen kell kommunikálni, lehet, hogy 

át is rakják a gólyahetet. 

Ádám Rozália: ez jó gondolat, de ha azon a héten lesznek a kritériumdolgozatok, akkor nem 

tudnak gólyahétre menni. 

Lekics László: kritériumdolgozatok mindenképpen azon a héten vannak, legfeljebb nem csak 

két nap. 

Jeges Viktor: ha ugyanakkor van a Gólyatábor, mint három másik karnak, össze lenne hangolva 

az újonnan felvett hallgatók nagy részének a gólyatábora. A Kolhök részéről logikus lenne ezzel 

összehangolni az egészet. Ha pont ellentétes konfigurációban van a két nagy kar gólyatábora, 

akkor sehogy sem lehet jól megoldani. 

Szandi Nándor: közös tárgyfelvétel eddig a regisztrációs héten ment. Most mikor lenne idő rá? 

Gólyák nem ismernék egymást, nehezebb lenne így, nincs kihez becsatlakozni. 

Somodi Csenge: hivatalosabb formában meg lehet oldani, például a kritériumdolgozatok után. 

Balga Gábor: tanáris szempontból nekünk jobb lenne, mert nem mindenki megy el két táborba. 

Lőrincz Péter: ha már a tanáris szempontot nézzük, ne felejtsük el, hogy régen volt tanári napok, 

ami a regisztrációs hét végén volt. Sokan ott voltunk, ott ismertük meg egymást, mégis elment 

mindenki közös tárgyfelvételre, kritériumi felkészítőre, magára a kritériumdolgozatra stb. 

Minden évben voltak sokan a táborban is. 

Józsa Kornél: kiegészítés, hogy ez minden évben így volt. 

Kovács Zoltán: abba is bele kell gondolni, hogy ha eltoljuk a Gólyatábort, akkor a közös 

kritériumtárgyas tanulást át lehetne tenni korábbra. Lehetne plusz egy gólya-mentor találkozó 

is. Ott is lehet a Gólyatábort promózni. Augusztus végére kerülnének azok a programok, amik 

eddig a regisztrációs héten voltak. 

Németh Csilla: sokkal rövidebb, teljesen más Gólyatábor lenne? 

Lekics László: nem sokkal rövidebb, 4 éjszaka a cél, a 3 éjszaka tényleg más. Bodajk hasonló 

lenne az eddigihez, Zánka jobban különbözik. 

Hambuch Mátyás: Zánkán is lehet túrázni. 

Lekics László: Zánka épített környezet, ebben teljesen más. A rövidsége változtatja a 

programokat. Jeges Viktor említette, hogy ha Zánkára mennénk, a szakterületi identitást talán 

jobban ki lehetne alakítani. 

Jeges Viktor: szerinte a nagy buli arc nélküli, csak egy buli, nincs olyan TTK-s jellege, mint 

eddig. Ez paradox módon erősítheti a szakos vagy kari identitást, pl. lehetnek esti programok. 

Ezt nem venné bele semmilyen döntésbe, de szerinte lehet ez is. 

Laza Dániel: TTK költségvetése elbírná ezt? 
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Lekics László: idén azért szálltak el a költségek, mert Balatonlelle drágább volt. Ez mind az 

EHÖK költségvetését terhelné. Tudunk menni velük Zánkára. 

Laza Dániel: beszélgetünk, hogy lehet menni, ha ez, ha az. Mi van, ha határozunk valahogy, és 

a Tanulmányi Hivatal nem tudja megoldani a dolgozatok átcsoportosítását? 

Lekics László: úgy határoznánk, hogy ha nem oldja meg a kari vezetés, akkor megyünk 

augusztus végén. Január 20-ig kellene eldönteni. Zánkán 22-25 ezer közt lenne az ár. Bodajk 

20-22 ezer közt. 

Kovács Zoltán: a gólyának Bódvarákó is drága, új cuccok, sátor stb. 

Lekics László: Bodajkon nem, de Zánkán szervezésbeli könnyebbség, hogy a biztonsági 

szolgálattal, étkezéssel stb. nem kellene külön foglalkoznia a karnak. 

Tuza Benedek: ezeket a beszerzéseket (a sátorvásárlásra reflektálva) egyszer a legtöbbeknek 

meg kell tennie úgyis. 

Kovács Zoltán: az a cél, hogy minél többen jöjjenek, túl nagy az aktiválási energia. 

Laza Dániel: nem erről kellene beszélni. Aki fesztiválra megy, az is megoldja valahogy. 

Codogno Borbála: sok ember van, aki nem vesz sátrat, hanem kölcsön kér vagy mással alszik. 

Szandi Nándor: milyen a lejutás az egyes helyszínekre? Bódvarákót már ismerjük. 

Lekics László: különvonattal mennénk mindegyik helyszínre, Bodajkra Fehérvárról külön 

busszal. 

Kata: ha Zánkán egyszerre 4 kar tábora lenne, akkor egyszerre annyian akarunk lemenni? 

Hambuch Mátyás: Erzsébet táborok is ott vannak. Előre meg kell tervezni, de azokban évek óta 

3000 ember cserélődik hetente. Kéri, hogy figyeljünk arra, melyik szállást kapjuk, mert van, 

amelyikben klíma van, másik meg 40-50 éve nem volt felújítva. Segít szívesen a kiválasztásban. 

Lekics László: ha Zánkára megyünk, akkor nagy közös különvonat lenne. 

Barcza Bónis: ha Zánkára megyünk, akkor mennyire kell a többi karral közösen működni? 

Hambuch Mátyás: hatalmas távolságok vannak altáborok között. A strand közös, de a szálláson 

ez könnyen megoldható. 

Lekics László: saját fellépő, színpad nem lesz. Kis programokat lehet tartani. 

Lőrincz Péter: megerősíti, két éve ott volt végig azon a gólyatáboron. Elférnek a külön 

programok. 

Hambuch Mátyás: a szobák mérete változó, 4-11 fős közt mozog. Sátrazni ezen a helyszínen 

nem lehet, mert nekik nincs rá engedélyük. 

Lekics László: 2 éve mindenki olyan altáborokat kapott, ahol 4-6 fős szobák voltak. 

Jeges Viktor: van Bodajkon vonat, de az állomás 5 km-re van a tábortól. 

Szabó Áron és Dohány-Juhos Nikolett megérkezik. 
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Lekics László: Bódvarákó nincs kizárva, de idén az ELTE Szolgáltató Kft. csinálja; ha 

szeretnénk alvállalkozót, akkor korlátozottak az esélyeink. A táborhelyet az alvállalkozó nem 

biztos, hogy úgy biztosítaná, hogy az jó legyen az ELTE Szolgáltató Kft-nek. 

A zánkai tábor befogadóképessége hatalmas, elférnek a mentorok és a szervezők mellett felsőbb 

évesek is, mint az eddigi helyszíneken. 

Jeges Viktor: létszám kapcsán nehéz olyan tábort találni, ami alkalmas ennyi ember 

befogadására. A bodajki elvileg pont optimális. Zánka bővíthető tetszőlegesen, legfeljebb a 

felsőbb évesek máshova mennek. 

Lekics László: Ungi Balázs továbbított neki egy e-mailt, amelyben Bodajkról kért árajánlatot 

(Falutábor, nem Tölgyes), ez nem lenne lényegesen drágább 4 éjszakára, mint Varbóc tavaly. 

Zánka jobb helyszín, de rövidebb időre mehetnénk. Nem releváns annyira, mert ha négy kar 

van lent, a szervezéssel sokat spórolunk időben is. Utazással is. 

Lekics László: két dologról lehet szavazni: mindenképp Bódvarákó, vagy inkább a regisztrációs 

hét vége, de ha nem megoldható, akkor mégis Bódvarákó. 

Vita arról, hogy az ELTE Szolgáltató Kft. most mennyire fogja megnézni, hogy alkalmas-e 

Bódvarákó helyszínnek. Felmerül, hogy előfordulhat-e, hogy végül helyszín nélkül maradunk. 

Lekics László emlékeztet, hogy a cég szerződésben vállalja, hogy gólyatábort szervez nekünk; 

amennyiben nem tetszik nekik az általunk felvázolt koncepció, kötelességük megoldani olyan 

általuk is elfogadott helyszínen és paraméterekkel, amelyek a mi döntésünkkel is összhangban 

vannak. 

Lekics László javasolja, hogy állítsunk fel egy preferenciasorrendet, melyiket választanánk 

legszívesebben. Arról kell szavazni, hogy Bódvarákóra szeretnénk menni augusztus végén, 

vagy inkább a regisztrációs hét végén valamelyik épített helyszínre. 

Jeges Viktor: Bodajkon a táboron belül lehet nagyobb programokat is szervezni. Túra is lehet. 

Programban is kijön így jól. 

Hambuch Mátyás: Zánkán is vannak olyan túrahelyszínek, mint Bodajkon, a tábornak van 

kivezető ösvénye a nemzeti parkba pl. 

Jeges Viktor: senki nem gondolta szerinte, hogy ne legyen túra. 

Tuza Benedek: eddig nem az volt a Gólyatábor egyedisége, hogy sátras? 

Kiderül, hogy Zánkán két külön bulihelyszín van, ha nem esik az eső. Lehet külön sátrat is vinni 

(esti bulihoz), vagy valamelyik altáborban is lehet külön bulit csinálni. 

Mandátumellenőrzés: 32 fő van jelen szavazati joggal. 

Szavazás következik. 

(4)/2019 (XII. 10.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 

15 támogató szavazattal, 4 tartózkodás és 13 elutasító szavazat ellenében nem 

támogatta, hogy a regisztrációs hét végén legyen a 2020. évi Gólyatábor. 

(5)/2019 (XII. 10.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 

13 támogató szavazattal, 4 tartózkodás és 15 elutasító szavazat ellenében nem 

támogatta, hogy az augusztus 20-i héten, Bódvarákón legyen a 2020. évi Gólyatábor. 
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Balga Gábor érdeklődik, hogy miért tartózkodtak sokan. 

Vita a témában. 

Szabó Áron: titkos szavazást kér. 

Józsa Kornél: preferenciaszavazást javasol. 3 lehetőséget felírjuk, a sorszámösszegek közti 

különbséget kellene megnézni. Az Ellenőrző Bizottság emlékeztet, hogy az Alapszabály a 

szavazás ilyen módját nem ismeri. Lekics László ismerteti a szavazás menetét: igen = 

regisztrációs hét vége; nem = augusztus 20-i hét. 

(6)/2019 (XII. 10.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 

21 igen szavazattal 11 elutasító ellenében úgy határozott, hogy – amennyiben a Kar 

vezetése kivitelezhetőnek tartja – a regisztrációs héten tartja 2020. évi gólyatáborát. 

Az időpont után a helyszínről kell dönteni. Rövid vita a témában. Lekics László kéri, hogy 

győzzék meg, miért maradjon bent Bódvarákó a lehetőségek között a regisztrációs héten, mert 

4 éjszakára nem érdemes oda menni szerinte. 

Szavazás következik, hogy Bódvarákó benne legyen-e a lehetőségekben így, hogy az időpont 

már eldőlt. Szabó Áron kérésére a szavazás titkos. 

(7)/2019 (XII. 10.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 

20 szavazattal, 7 ellenében és 5 tartózkodás mellett nem támogatta, hogy Bódvarákó a 

lehetőségek közt maradjon ebben az időpontban is. 

 

Lekics László ismerteti a szavazás menetét. Szeretné, ha döntés születne, azok is szavazzanak, 

akik Bódvarákót támogatják. 

(8)/2019 (XII. 10.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 

15 támogató szavazattal, 4 érvénytelen és 13 ellenző szavazat ellenében nem támogatta, 

hogy Zánkán kerüljön megrendezésre a 2020. évi Gólyatábor. 

(9)/2019 (XII. 10.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 

13 támogató szavazattal, 4 érvénytelen és 15 ellenző szavazat ellenében nem támogatta, 

hogy Bodajkon kerüljön megrendezésre a 2020. évi Gólyatábor. 

A szavazás érvényes, eredménytelen. 

 

Új szavazás, rövid diskurzus. 

Az EB ismerteti a szavazás menetét. 

(10)/2019 (XII. 10.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 

24 támogató szavazattal, 7 ellenző és 1 érvénytelen szavazat mellett támogatta, hogy 

Zánkán kerüljön megrendezésre a 2020. évi Gólyatábor. 

 

Lekics László megjegyzi, hogy lehet még talán 4 éjszakásra bővíteni a zánkai lehetőséget is. 

Törekszik ezt minimális árnövekedéssel elérni. 
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21:22-kor Lekics László lezárja a napirendi pontot. 

4. Egyebek (21:22) 

Németh Csilla: karácsonyi adománygyűjtés van péntekig, a hallgatói irodába vigyen mindenki 

adományokat, aki tud. Csütörtökön a Földgömbnél és a déli 800-as folyosón van sütivásár. 

Deák Péter: nem említi meg a beszámolójában, de az EDÖK-nek és másoknak is szakmai 

segítséget nyújtott és nyújt a jövőben. Kimentésekkel kapcsolatban érdeklődjön, aki nem tudja, 

mennyi hiányzása van még. Kimentést ne a Küldöttgyűlésnek címezzék, hanem az EB-nek. 

Alapszabály módosításáról szeretne megbeszélést tartani vizsgaidőszakban valamikor, ami nem 

olyan zsúfolt. Szeretné, ha jelen lennének többen innen is. Most találkozott Dékán úr az 

Innovációs és Technológiai Miniszter úrral. Minden msc képzést angol nyelvűvé szeretnének 

tenni. A magyar hallgatóknak szerinte joguk van magyar nyelven is tanulni. Ezen mindenki 

gondolkodjon majd. 

Lekics László: utóbbiról fog küldeni anyagokat, lesz szó róla a következő Küldöttgyűlésen. 

December 20-án sütizés lesz a haliban (péntek). 

Januárban nem lesz Küldöttgyűlés, hacsak nem szeretné valaki direkt. Februárban lesz 

Küldöttgyűlés legközelebb. 

21:26: Lekics László lezárja a napirendi pontot. 

21:26: Lekics László lezárja az ülést. 

 

  




