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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/a. 0.75 

Az ülés ideje: 2018. március 1. 

Jelen vannak: 

Szavazati joggal: Horváth Luca (elnök), Lukács Márton (elnökhelyettes), Farkas Sophie, Kele-

men Veronika, Laza Dániel, Lekics László, Pánczél Balázs, Rácz Gergely és Ungi Balázs. 

Tanácskozási joggal: Pályi Kiss Martin, Őri Bálint és Papp Tamás. 

Horváth Luca 18:07-kor megnyitja az ülést, amely 9 fővel határozatképes. 

A napirendi pontok előzetesen kiküldésre kerültek, ezek a következők: 

1. Bejelentések 

2. Személyi kérdések 

3. Mentorkeretszámok 

4. Egyebek 

 

Módosítási javaslat:  

1. Bejelentések 

2. Mentorkeretszámok 

3. Félév menete 

4. Egyebek 

 

(1)/2018 (III. 1.) számú választmányi határozat: az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 

támogató szavazattal, egyhangúlag elfogadta a módosított napirendet. 

1. Bejelentések (18:07) 

Senkinek nincs bejelenteni valója. 

2. Mentorkeretszámok (18:08) 

Horváth Luca felsorolja, melyik szakterületről hányan jelentkeztek. Ezek a következők: 

• biológia: 21; 

• fizika: 9; 

• földrajz-földtudomány: 17; 
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• kémia: 12; 

• matematika: 8; 

• tanárképzés: 19. 

Kérdezi, tudjuk-e, hány embert vettek fel az egyes szakterületekre, ennek alapján kell a men-

torkeretszámot alakítani. 

Vita a kérdésben. 

 

18:14: Lukács Károly bejön. 

A mentorkeretszámok ezek alapján: 

• biológia: 14; 

• fizika: 6; 

• földrajz-földtudomány: 14; 

• kémia: 6; 

• matematika: 6; 

• tanárképzés: 12. 

Környezettudomány: Horváth Luca úgy tudja, hogy jövőre nem indul el az alapszak, célszerű 

lenne a biológia szakterület alá betenni őket. Amúgy ezen a szakterületen senki sem jelentkezett 

mentornak. 

(2)/2018 (III. 1.) számú választmányi határozat: az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 

támogató szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mentorkeretszámokat. 

Horváth Luca kéri, hogy április elejére meg legyen a döntés, hogy kik lesznek mentorok, hogy 

akik nem lesznek, még tudjanak jelentkezni gólyatábor szervezőnek. 

3. Félév menete (18:31) 

Laza Dániel elmegy. 

Rácz Gergely: Nyúzba nagyon sok pénzt ölünk bele, elsősorban az emberek kifizetésére. Jó 

lenne spórolni. Az egyik ebben, hogy a nyílt nap kifizetéseket felezzük, mert túl sokan vettek 

részt. Educatióval kapcsolatban sikerült elérni, hogy az EHÖK fizesse. Még egy ilyen lehetne, 

hogy az iroda nyitvatartási ideje nem csak irodavezetői nyitvatartással menne, hanem a tiszt-

ségviselői fogadóórákkal is. Ezért a többségnek érdemes lenne északon tartani a fogadóóráját. 

Ki lehetne tenni egy órarend-szerű valamit az ajtóra vagy a tanulmányis faliújságra. Tisztség-

viselők többsége támogatta ezt az ötletet tisztségviselői ülésen. Azt kell eldönteni, hogy meny-

nyire csökkenjen az irodavezetői nyitva tartás. 15 órás heti nyitva tartással havi bruttó 60 000 Ft 

megy el erre iskolaszövertkezeten keresztül. 

Horváth Luca: az is baj, hogy nem tartja senki a fogadóóráját. Ha kétszer nem tartja meg valaki, 

az nem baj, de ha a felét nem, akkor nem egy megbízható rendszer ez az egész. 

Ungi Balázs: szerinte elég heti 8 órában itt lennie az irodavezetőnek, ettől függetlenül lehetnek 

bent még a tisztségviselők. 

Farkas Sophie: meg kell nézni, ki mikor ér rá, illetve, hogy melyik napokon jönnek sokan. 
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Lekics László: tetszik, ösztönözni kell a tisztségviselőket arra, hogy tartsák meg a fogadóórá-

jukat. 

Horváth Luca: EHÖK-ben adminisztratív, titkári funkciók tartoznak az irodavezetőhöz, ő küldi 

tovább a beszerzéseket, ő telefonál a kancelláriára pl. Nálunk azért van az északi hallgatói iroda, 

mert ide jöhetnek be a hallgatók panaszkodni. Irodavezető elküldi a hallgatókat az illetékes 

tisztségviselőhöz. Kari irodavezetők feladata az iroda fenntartása mellett a hallgatók tájékozta-

tása. 

Lukács Márton: fontos, hogy a hallgatók közül sokan igénylik a személyes kapcsolatot. Szoci-

ális ösztöndíj időszakban sok szülő is betelefonál, esetenként személyesen is megjelennek. A 

sokszor joggal dühös emberekkel kell, hogy valaki tudjon beszélni. 

Horváth Luca: van egy stabil nyitvatartási idő, amikor mindig tudnak ide jönni a hallgatók se-

gítséget kérni. 

Farkas Sophie: a rendrakást nem Lukács Márton csinálta most sem, nem? 

Igaz, sokan segítettek, Luki ezért hálás is. Nem a rendrakás, hanem annak fenntartása a feladata; 

ha évtizedekig nem rak rendet senki, akkor neki nem lehet rendet tartania. Sokszor a takarítók 

helyett is dolgozott, sajnos úgy látszik, hogy jelenleg az irodavezetőnek ez is feladata. Szerinte 

ez több annál, mint hogy tisztségviselők ellátják az iroda nyitva tartását. 

Horváth Luca: egyes dolgokhoz csak az irodavezetőnek van hozzáférése, pl. amikor jegyet áru-

lunk egy fizetős rendezvényre. 

18:48: Pályi Kiss Martin elmegy. 

Javaslat: időszakosan bíz meg a mindenkori elnök valakit az irodavezetői feladatok határozott 

idejű ellátásával. Slack-en vasárnapig lehessen minden tisztségviselőnek elvállalnia egy-egy 

időpontot. 

(3)/2018 (III. 1.) számú választmányi határozat: az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 

támogató szavazattal, 1 távolmaradás mellett elfogadta a javaslatot. 

Lukács Márton: örül annak, hogy törekszenek bizonyos dolgok megváltoztatásának, egy dolog 

miatt nem örül ennek, mégpedig, hogy boldog lett volna, ha erről a javaslatról őt személyesen 

tájékoztatják előre. Jelentős bevételkiesése lesz emiatt. 

Vita arról, hogy mikor lépjen hatályba ez a határozat. 

Javaslat: a jelenlegi megbízás március 31-én érjen véget majd. 

(4)/2018 (III. 1.) számú választmányi határozat: az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 

támogató szavazattal, 2 távolmaradás mellett elfogadta a javaslatot. 

Ötletek, hogy esetleg legyen mindig egy „hetes”, aki figyel arra, hogy mindenki rendes legyen. 

Horváth Luca felveti, hogy nem csak ez az egyetlen irodánk van, a déliben is ugyanígy rendet 

kellene rakni és tartani. 
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Horváth Luca: Überfúzió karcsú volt létszámilag. Vigh Patrícia felvetette, hogy tartsunk egy 

trash-partyt DJ Közvilágításch részvételével. A kérdés, hogy mennyiért vállalja. Ez egy kari 

buli lenne, amelyet a tavaszi szünet utánra akarnak rakni. Ennek a promócióját nagyon erősen 

kell nyomni. Beöltözős, ’80-as, ’90-es évek ruházata. 

Rácz Gergely: hívjuk Hulladék-partynak! 

Horváth Luca megkéri Lukács Károlyt, hogy kérjen árajánlatot. Ha Pixánál drágább, akkor nem 

valószínű, hogy meg tudjuk valósítani. Szeretné, ha a HÖK-kel beszereztetnénk a fellépő díját, 

maximum bruttó 150 000 Ft-ot. 

 

Van egy ttkkorrep.elte.hu oldal, amelyen meg kellene jeleníteni a korrepetítorok nevét, elérhe-

tőségét vagy fix órarendjét. Annyiban kellene ezt az oldalt fejleszteni, hogy minden szaknak 

lenne egy füle, ahova fel lehetne tölteni jegyzeteket – amelyik tanár engedélyezi. Ha valamelyik 

szakterületnek van ilyen oldala már – akár Drive-on is –, akkor elég ahhoz egy linket adni. 

Engedélyeket kell kérni, ha olyan a gyűjtemény. Zh-kat ugyanilyen rendszerben lehetne esetleg 

feltölteni. 

Farkas Sophie: új tárgyak vannak, nem biztos, hogy sok értelme van zh-kat feltenni. 

Ungi Balázs: mekkora tárhelyünk van? 

Horváth Luca: Áron tudja. 

Rácz Gergely: standard tárhely, pl. a Fizika Intézetnek 6 GB. 

Lukács Károly: legrosszabb esetben plusz egy winchestert beteszünk a kisraktári gépbe. 

 

Rácz Gergely: koordinátoroknak jelzi, hogy a nyílt napon, ami történt, az problémás: volt olyan 

szakterület, ahonnan 23 ember írta alá a jelenléti ívet. A jövőben a fizetős programokra keret-

számokat kellene egyeztetni, hogy ne szálljanak el a kifizetések. 

Horváth Luca emlékeztet, hogy a Nyílt nap az egyetlen kari rekrutációs program. 

El kell gondolkodni azon, hogy ezt mennyire helyes, hogy a HÖK fizeti. A Kart reklámozzuk, 

Horváth Luca szerint ezt vagy a Karnak, vagy a Kancelláriának kellene fizetni. 

Rácz Gergely: mindentől függetlenül szeretné, ha lenne egy keret, amellyel lehet számolni. 

 

Horváth Luca tervez Neptun-üzenetet küldeni a hallgatóknak azzal kapcsolatban, hogy jelent-

kezzenek gólyatábori csoportvezetőnek. 

 

Kar Kiváló Oktatója kérdőívet kellene Unipollban megcsinálni, hogy ki tudják tölteni a hallga-

tók. Eddig nem engedélyezték. Gondolkodni kell, hogy ki kapjon Unipoll-hozzáférést. 

19:29: Rácz Gergely és Pánczél Balázs elhagyják a termet. 

19:30-kor Horváth Luca lezárja a napirendi pontot. 
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4. Egyebek (19:30) 

Tóth Marcell Dávid ma vagy holnap lemond a tisztségéről. Lekics László eddig úgy gondolta, 

hogy csak alakulón fog pályázni, de így most megváltozott a helyzet. Szeretne a koordináto-

rokkal beszélni. 

 

Horváth Luca 19:32-kor lezárja a napirendi pontot. 

Horváth Luca 19:32-kor lezárja az ülést. 

 

 

 PH 
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 Őri Bálint Lukács Károly Horváth Luca 

 jegyzőkönyvvezető hitelesítő elnök 

 


