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Jegyzőkönyv 

AZ ELTE TTK HÖK VÁLASZTMÁNYÁNAK ÜLÉSÉRŐL 

A jegyzőkönyvet készítette: Őri Bálint 

Az ülés helye: 1118 Bp., Pázmány Péter sétány 1/c. 00-113 

Az ülés ideje: 2017. október 16. 

Jelen vannak: 

Szavazati joggal: Horváth Luca (elnök), Lukács Márton (elnökhelyettes), Laza Dániel, Pánczél 

Balázs, Pintér Kornélia, Rácz Gergely, Tóth Marcell Dávid és Vajda Levente. 

Tanácskozási joggal: Monory Anna, Németh-Prátpál Mirtyll Fanny, Őri Bálint, Papp Tamás és 

Ungi Balázs. 

Horváth Luca 19:00-kor megnyitja az ülést. 8 fővel határozatképes az ülés. 

A napirendi pontok előzetesen kiküldésre kerültek, ezek a következők: 

1. Bejelentések 

2. Az 5/2015. (VII. 13.) számú rektori-kancellári közös utasítás (A gólyatáborok és orientációs 

napok szervezéséről) felülvizsgálata 

3. Egyebek 

(n)/2017 (X. 16.) számú választmányi határozat: az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 

szavazattal, egyhangúan elfogadta az előzetesen kiküldött napirendet. 

1. Bejelentések 

Lezajlott az ELTE FESZT. 

Gólyatáborok szervezésével sok pénzt buktunk, mert a szervezői napra is a teljes létszámmal 

számoltak. Babos János szerint ezt a különbözetet a Hallgatói Önkormányzatnak kellene kifi-

zetnie, Murai László nem osztja ezt a véleményt. 

Komáromy nyomdával megszűnt a keretszerződés, 600 000 Ft-ot kellett kifizetnünk, mert több-

ször nem fizették ki határidőre a megfelelő összegeket. Ez az összeg az ELTE HÖK keretéről 

kerül levonásra. 40 millió Ft-ot költött eddig az ELTE HÖK, 21 millió Ft-ot szavazott meg a 

Küldöttgyűlés év elején. Az azóta létesült, új keretszerződés még magasabb összeget jelent lap-

számonként. 

Vajda Levente: kéri, hogy szedjen össze mindenki kérdéseket, amellyel a saját könyvtárainkat 

lehetne fejleszteni. Ugyanezt már kérte az előző Küldöttgyűlésen is. 

Más bejelentés nincs, Horváth Luca 19:13-kor lezárja a napirendi pontot. 
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2. Az 5/2015. (VII. 13.) számú rektori-kancellári közös utasítás (A gólyatábo-

rok és orientációs napok szervezéséről) felülvizsgálata 

Van mögöttünk jó pár gólyatábor, amelyek alapján érdemes lehet megvitatni a tapasztalatokat. 

Nyáron a nagyon szoros határidők különösen szerencsétlenek, de amikor néhány órán belül 

kellene engedélyeznie valamit az adott kar dékánjának, akkor ez nehezen megoldható. Ötletként 

felmerült, hogy amennyiben nem válaszol adott határidőn belül, akkor minősüljön tudomásul 

vettnek. 

Alkoholfogyasztás és szexuális tartalom a feladatokban nem megengedhető továbbra sem so-

kak szerint. A tömény italok tiltása viszont nem feltétlenül indokolt, főleg, ha long drink for-

mában kerülnek kiadásra. Pszichológiai kutatások a csoportnyomással kapcsolatban azt mutat-

ják, hogy talán tényleg nem előnyös alkoholt adni a feladatokért. Jutalomnak viszont megfon-

tolandó, hogy utolsó nap kaphassanak alkoholt. Biztonsági szolgálat nem mindig értelmezi 

megfelelően a szabályzatokat, például a túlnyomásos tároló kategóriájába nem feltétlenül tar-

tozik bele a konzerv májkrém. Ilyen dolgokban nem a HÖK illetékes, hanem a közalkalmazott. 

Felsőbbévesek jelenléte a gólyatáborban mennyire problémás? Meg lehet oldani, hogy ne von-

ják el a figyelmet a feladatoktól. 

Kijárási tilalom problémája átgondolandó. 

Pszichológus jelenlétére eddig minden évben volt szükség, így érdemes továbbra is hívni őket. 

Ebben az évben az ő kifizetésük nem is a mi költségvetésünkből történik. Arra kellene töreked-

nünk, hogy olyan pszichológus érkezzen, aki már ismer minket, vagy aki feltételezhetően jól 

fogja érezni magát a gólyatáborban. 

Utazás szervezéséről az egyetemnek kellene gondoskodnia eszerint a rendelkezés szerint. Ez 

honnantól számít pontosan? Az, hogy nincs ennél pontosabban meghatározva, hogy milyen kö-

telezettségei vannak ezzel összefüggésben az egyetemnek, inkább szabadság, mint hézag. Azért 

lehet mégis érdemes pontosabban definiálni az oda- és visszautat, mert később a szabályozás 

hivatkozik erre. MÁV-val a probléma, hogy az ELTE csak utólag tud fizetni, ők pedig ezt nem 

szeretik. Az Alapítvány ezzel ellentétben a helyszínen tud fizetni. Az indok ezzel kapcsolatban 

más volt. Csoportos jegyet rendelni azért nem szerencsés, mert olyankor az egyetemnek tel-

jesárú jegyet kell fizetnie minden résztvevő után, míg, ha mindenki magának vesz jegyet a 

helyszínen, akkor levonásra kerülnek a kedvezmények. 

Horváth Luca 20:02-kor lezárja a napirendi pontot. 

3. Egyebek 

Laza Dániel: folyik a Halloween buli szervezése, de nincs egyelőre biztos helyszín. Béni Kor-

néltól egyelőre nem kapott választ. Helyszínekre az egyik lehetőség a Mad World (BME Kár-

mán Kollégiumában), a másik a Hypnotic Budapest (Astoria közelében), utóbbiban a PKE BTK 

csinált eseményeket. A Nyúzban megjelent a hirdetése. 

Horváth Luca 20:27-kor lezárja az ülést. 


