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Sujtó Attila megnyitja az ülést, köszönt mindenkit. Megkérdezi az EB-t, hogy
szabályosan történt-e az elnökségi ülés összehívása. Az EB válaszol, igen. Sujtó Attila
javasolja Hegedüs Gabriellát jegyzőkönyvvezetőnek, ezt az elnökség egyhangúan
elfogadja. Sujtó Attila elmondja, hogy a napirendet előzetesen kiküldte, módosítási
javaslat nincs, az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat.
A jelenlevő mandátumok száma 9.
1. Elnöki beszámoló
Sujtó Attila elmondja, hogy hétfőn egyetem vezetői értekezlet volt, felmerült a
szombathelyi integráció. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat Kisfaludi András, Rónay
Zoltán és Orosz Éva folytatják. Kérdéses volt, hogy milyen lesz a struktúrája az
integrációnak, eddig 70-80%-os a rendszer kidolgozottsága: a gépészmérnök szak kerül
majd az Informatikai Kar alá, innentől kezdve Informatikai és Mérnöki Kar lesz a
megnevezése. A tanárképzés tekintetében a szakok mentén fognak a karokhoz tartozni a
hallgatók.
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dékánja alá fog tartozni. A sport és egészségtudományi terület tekintetében nincs még
döntés, mert a szombathelyi infrastruktúra fejlettebb. Sujtó Attila ennyit tervezett
elmondani az integráció kapcsán, kérdés nem érkezik..
Sujtó Attila elmondja, hogy két eset kapcsán merült fel a kollégiumok témaköre az
értekezleten: a Márton Áron Szakkollégium az ELTE-hez fog kapcsolódni, erre az ELTE
nem kapott anyagi támogatást, emiatt a Nagytétényi Kollégium felújítása nagyjából fél
évet csúszik. A másik aspektus pedig az, hogy a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal
érkező hallgatók hamarabb érkeztek meg. A 270 külföldi hallgatót a Kőrösi Csoma
Sándor Kollégiumba szerették volna elhelyezni, a magyar hallgatókat pedig a
Nagytétényi Kollégiumba, de ez az ötlet el lett vetve. Kindelmann Balázs kifejti, hogy
visszaéléseket szülhet az, hogy sok külföldi hallgató csak pár hónapot maradna a
kollégiumban, ami után ők is ugyanúgy fel tudják venni a 30 ezer forintos lakhatási
támogatást, mint a nem kollégista társaik.
Sujtó Attila folytatja, a gólyatábor túra lezajlott, a fizika gólyatáborban nem volt jelen
egyedül. Köszöni a meghívásokat, mindenhol pozitív dolgokat tapasztalt, ami probléma
volt, azt a helyszínen orvosolni tudták. Sujtó Attila kéri, hogy péntek éjfélig mindenki
küldje el a cég és az egyetem nem HÖK-ös szereplőivel kapcsolatban tapasztalt pozitív és
negatív dolgokat.
Pénteken évnyitó lesz, Sujtó Attila köszöni az együttműködést a pédumtartással
kapcsolatban.
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rendezvényekre. Gosztonyi Gergely írt a dékánoknak egy levelet arról, hogy az ELTE HÖK
nem voltunk képes kiállítani megfelelő számú hallgatói munkaerőt. Sujtó Attila reagálva
kifejtette, hogy az ELTE HÖK szívesen segít a rendezvények sikeres lebonyolításában, de
a hallgatói munkaerő kölcsönzése nem feltétlenül a hallgatói érdekképviselet feladata. Jó
hír az évnyitóval kapcsolatban, hogy megszületett a felhívás az ELTE Sport Arca díjra,
amelyre Kapás Boglárkát jelölték.
Sujtó Attila elmondja, hogy az Egyetemi Sport Nemzetközi Napján (szeptember 20.)
rektori szünet lesz. Ezzel kapcsolatban jött egy megkeresés Székely Mózestől. Szeretné
fellendíteni az egyetemi hallgatókat, ezért versenyt hirdet az 5vös 5km-re. Minden karon
szükséges egy hallgató, aki népszerűsíti a versenyt, informáló és toborzó feladatot végez.
Akik ezt elvállalják, EFOTT hetijegyet nyerhetnek, pénzdíjat és szervezői pólót is
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kaphatnak. A legjobb három toborzót egy közös vacsorán vendégelik meg. A
sportreferens lehet a legjobb erre a feladatra. Kis Róberttel (főszervező) össze fogja kötni
Sujtó Attila az összes sportreferenst.
Sujtó Attila rátér arra, hogy három Szenátus lesz a félévben: szeptember 26-án, október
24én és december 12-én hétfőn 14 órakor.
Sujtó Attila elmondja, hogy Gulyás Tiboron keresztül kaptunk egy megkeresést, litván
szakembereknek kell bemutatkozni, akik egy szakmai hetet töltenek itt. Az ELTE és a
BME HÖK munkájával szeretnének megismerkedni szeptember 21-én délelőtt. Ezzel a
projekttel Sujtó Attila Dunka Sarolta Noémit bízta meg. Lesz egy rövid bemutató arról,
hogy működik a HÖK, ezután a közösségfejlesztés lesz középpontban. Minden elnököt
szeretettel várnak.
Sujtó Attila beszámol arról, hogy a Hallgatói Szakmai és Kulturális, valamint a Rektori
Sport Pályázat pályázati ügyintézése Kolozs Anikóhoz került, mióta Meiszterics Bálint
nem áll az ELTE alkalmazásában. Minden egyéb feladatot Tóth László végez.
Kindelmann Balázs kérdezi, hogy Kolozs Anikó fogja-e intézni a beszerzéseket. Sujtó
Attila válaszol, igen.
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Jövő hétvégén lesz egy ELTE HÖK Küldöttgyűlés. Czabán Samu beszámol arról, hogy
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán már véleményezte az ÁJK alapszabály-módosítási tervezetét,
és Czabán Samu meghirdette a Küldöttgyűlést jövő hét keddre 16-18 óráig, mindenkit
szeretettel vár. Kéri, hogy a héten csütörtökön vagy pénteken legyen EHÖK
Küldöttgyűlés, és akkor a szeptemberi Szenátusra is bemehet, így a közvetlen
elnökválasztás már októbertől esedékes lehetne. Kérdezi, megoldható-e mindenkinek a
szűkös határidővel. Megbeszélik, hogy szeptember 16. (péntek) 15 óra megoldható
mindenkinek. Czabán Samu jelzi, hogy tud termet szerezni az ÁJK-n. Sujtó Attila kéri,
hogy a vagyonnyilatkozatokat mindenki nézze át, mindenkinek érvényes-e. Jövő
szerdáig kell behozni. Sujtó Attila elmondja, hogy el fog készülni egy alapszabály
módosítás know-how, 2-3 oldalas dokumentum. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán és Rikker
Emília átnézik, utána Sujtó Attila elküldi az elnököknek.
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2. Bejelentések
Dömötör Tamás Albert elmondja, hogy a Kabinet beszámolói meg fognak érkezni
minden hónap 1-jén és 15-én. Kérdezi, kiküldje-e ezt minden héten vagy legyen fent a
honlapon. Megbeszélik, el fogja küldeni a beszámolókat emailen keresztül.
Bencze Norbert elmondja, hogy az Oktatási Igazgatóság szociális képzést fog tartani
azoknak, akik bírálnak pályázatokat, nekik kellett plusz jogosultságot kérni. Emiatt a
részönkormányzati HÖK-ös szociális tisztségviselőknek elveszett a hozzáférése,
jogosultsága. A holnapi képzés után újra kér majd hozzáféréseket a tisztségviselőknek.
Felvetődött, hogy újra lehetne gondolni, hogy több mint 9 hozzáférés lehessen,
karonként akár több is. Így nem történhetne meg megint az, hogy indokolatlanul
eltűnnek a hozzáférések tisztségviselőktől. Ezen kívül ma már 3 karon megkezdődött a
pályázás. Kindelmann Balázs kérdezi, hogy ez csak a szociális hozzáféréseket érinti-e.
Bencze Norbert csak erről tud.
Dávid Szamanta elmondja, hogy ELTE méretű adománygyűjtés fog indulni jövő héten.
Az Igazgyöngy Alapítvány művészi neveléssel foglalkozik, ezt kívánjuk támogatni. A
részönkormányzati esélyes tisztségviselők erről mindent tudnak. Szeptember 12-30-ig
fog tartani a gyűjtés. Ha szükséges, még egy hétvégével meg lehet hosszabbítani. Hoksza
Zsolt kérdezi, milyen eszközök szükségesek. Dávid Szamanta válaszol, hogy
tulajdonképpen bármi, amire egy évkezdéshez szükség van.
Dömötör Tamás Albert kérdezi Czabán Samut, hogy nézi-e valaki a tanulmányis email
címet az ÁJK-n, Czabán Samu válaszol, igen: Szabó Tamás.

3. Elnökségi és kabinethétvége
Sujtó Attila elmondja, hogy szeptember 30-tól október 2-ig lesz egy közös elutazós
hétvége Szombathelyre. Biztos, hogy az utazás egy kisbusszal biztosítva lesz. Szállás is
lesz valamelyik kollégiumban. Papp Dorottya fog készíteni organogrammot az
alapszabályok alapján. Szombathelyen az alapszabályt és a szakterületeket fogjuk
bemutatni. Szenátusi határozat lesz arról, hogyan fog kinézni az integráció, ebben lesz
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része a hallgatói érdekképviselet alakulásának. A határozat ezen részének megírására a
hétvége után fog sor kerülni.
Sujtó Attila a részletes programot el fogja küldeni. Szeptember 30-án 11 órakor fogunk
indulni a Mercure Hotel sarkától, vasárnap 11 órakor indulunk vissza. Sujtó Attila
kérdezi, van-e kérdés. Nem érkezett.

4. Hallgatói rendezvények
Fazakas Áron számol be a Szemeszternyitó buliról és a gólyabálok alakulásáról.
A Szemeszternyitó szeptember 22-én lesz, ezt a dátumot a rendezvényes tagokkal már
megbeszélték. Hagyományteremtő lenne. A Corvin-tetőn lesz a rendezvény, esemény
már van. Kindelmann Balázs kérdezi, hogy jogilag rendben van-e. Fazakas Áron
válaszol, igen, a szerződést ma küldték el ellenőrzésre Babos Jánoshoz. Csak
névhasználati engedélyre volt szükség, de a szerződés napokon belül alá lesz írva a
felekkel. Elvileg a szerződés, formanyomtatvány a jövőben is fog tudni működni.
ELTE HÖK szinten két hasonló jellegű buli lenne még: Mikulás buli és Szemeszterzáró.
Ezekkel kapcsolatban is egyeztetett már Fazakas Áron, Sujtó Attila és Babos János.
A gólyabálokkal kapcsolatban 3 ajánlatkérés lesz, minden csomagban lesz leírva. Ami
már biztos, hogy a PPK-TÁTK, TTK-BGGYK és a BTK-IK-TÓK együtt szervezi. Czabán
Samu elmondta, hogy az ÁJK-s gólyabál nem biztos, hogy kompatibilis a többivel.
Fazakas Áron kéri, hogy szóljanak, kiket kellene még meghívni, milyen cégeket: EFOTTon és BME-n kívül van-e más ötlet. Felírják a Campust és a BPS-t is.
Fazakas Áron elmondja, hogy jövő hét szerdáig ki kell tölteni a táblázatot, amiben
minden rendezvény igény össze van foglalva. Ezt Rikker Emiliával és Babos Jánossal
leülnek átbeszélni. Sujtó Attila kéri, hogy a gólyabál november 11. és december 4.
között legyen minden karon.
Fazakas Áron kérdezi Hoksza Zsoltot arról, hogy gondolkodnak-e azon, hogy a
Lágymányosi Campuson legyen a gólyabál. Ha igen, meg kellene csináltatni a padlót.
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Fazakas Áron elmondja, hogy a Kari Napok kicsit korai még, de októberben el szeretnék
kezdeni a munkát. Ugyanígy három ajánlat lesz, csomagban. Szeretnék, hogy decemberig
legyen meg a szerződés.
Sujtó Attila kéri, hogy Fazakas Áron tájékozódjon arról, hogy milyen rendezvénye van a
Szombathelyi Egyetemnek tavasszal.
Takáts Réka elmondja, hogy 2017 tavaszán a TÁTK lesz az OTDK házigazdája. A
dékánhelyettes megkereste, hogy szervezzenek kulturális programot (koncertet).
Pontos időpont még nincs. Konkrétabban jövő héten fognak ezzel foglalkozni.
Fazakas Áron elmondja, hogy rendezvényszervezésnél akkor lehet az ELTE nevet
használni, ha végigviszik azt a procedúrát, amit a Szemeszternyitón. Felhívja a figyelmet,
hogy kari neveket nyugodtan lehet használni a kari rendezvényeken.
Sujtó Attila kérdezi, van-e kérdés. Kéri, hogy a gólyabálokkal kapcsolatos kéréseket
Fazakas Áronnal egyeztessék majd.
5. Beszámoló a HÖOK választmányi üléséről
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Murai László beszámol. Tegnap 18 órakor kezdődött a választmányi ülés, rövid idő alatt
lezajlott. Az ülés időpontjáig nem tudták az érdemi szervekkel felvenni a kapcsolatot. A
legfontosabb napirendi pontok közül az egyik a kollégiumi reform volt: Gulyás Tibor jó
hírekkel szolgált, olyan beruházások történnek, amik segítik az olimpiára való
felkészülést. A beruházás az olimpiától függetlenül is meg fog történni.
Az ösztöndíj reform aktualitásaival kapcsolatban nem sikerült érdemben egyeztetni Solti
Péterrel.
A felsőoktatás finanszírozás átalakításával kapcsolatban is egyeztettek, jelenleg
kreditalapú koncepció van. A krediteket képzések alapján áraznák be. Megszavazták,
hogy a Minisztérium küldje meg a kidolgozott anyagot erről később.
6. Egyebek
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Baranyai Melinda elmondja, hogy holnap lesz a gólyatábor és gólyahét záró kari buli a
Toldi Klubban. Takáts Réka meghív a jövő heti kari buliba a TÁTK-n. Czabán Samu
pedig a holnapi kari buliba invitál.
Sujtó Attila elmondja, hogy a Kommunikációs Irodában 90 raklapnyi Radler van, a BMEtől kaptuk. Azzal a céllal szállították le, hogy a HÖK-ök között osszák szét. Lehet érte
jönni, kéri, hogy a szállítást mindenki oldja meg.
Vége: 18:24
Teendők határidőkkel

szeptember 9. – gólyatábori tapasztalatok
megküldése

Határozatok

-

Delegálások (személyi kérdések)

-

Dátumok

szeptember

20.

-

Egyetemi

Sport

Nemzetközi Napja
szeptember

16.

15

óra

–

EHÖK

Küldöttgyűlés
szeptember 12-30. – adománygyűjtés
szeptember 22. – Szemeszternyitó buli
szeptember 30 - október 2. -közös elnökségi
és kabinethétvége:
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Jegyzőkönyv hitelesítés:
_________________________________________
Sujtó Attila
Elnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
_________________________________________
Hegedüs Gabriella
Elnöki referens, jegyzőkönyvvezető
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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