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Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Bejelentések
3. Gólyatáborok 2016
4. Az ELTE HÖK küldöttgyűlésének anyagai
5. Integrációs kérdések
6. Egyebek
Sujtó Attila megnyitja az ülést, majd javasolja Hegedüs Gabriellát jegyzőkönyvvezetésre, ezt
az elnökség egyhangúan elfogadja. A napirend előzetesen kiküldésre került, módosítási javaslat
alapján a 4. napirendi pontot tárgyalják meg elsőként, amit az elnökség egyhangúan elfogad.

1. Az ELTE HÖK küldöttgyűlésének anyagai
Első legfontosabb napirendi pont az ÁJK alapszabály módosítási javaslata. Sujtó Attila
felkéri Czabán Samut arra, hogy foglalja össze a dokumentumot. Elmondja, hogy
létrehoztak még egy külön körzetet a kriminológus szakos hallgatóknak, kettéosztották
a választókörzeteket. A Választási Bizottság határkörét növelik. Egyik legnagyobb
változtatást a közvetlen elnökválasztás, ami által demokratikusabb lehet a kari közélet. A
politológus alelnököt is közvetlenül választják, ami által függetlenebbek lesznek a
politológus hallgatók. Az elnök visszahívható a hallgatók által. Történt egy-két
névváltoztatás az alelnökök kapcsán, a gazdasági és a szociális területeket ezentúl két
külön hallgató látja el. Megalakult a környezettudatosságért és jogsérelemért felelős
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referens. A beszámolókat nemcsak a küldöttgyűlés számára elérhető, hanem ki kell tenni
a honlapra is. A Jurátus függetlenségét növelték. Ezek a főbb módosító javaslatok a
csomagban. A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.
Nem érkezett kérdés az elnökség részéről. Sujtó Attila elmondja, hogy Rikker Emiliának
jelezte, hogy vegye fel a szenátusi napirendre.
Sujtó Attila kérdezi, hogy van-e kérdés a kabinettagok beszámolójával kapcsolatban.
Nem érkezett válasz.
Egy napirendi ponttal módosult még a küldöttgyűlés, az Ellenőrző Bizottság tag
megválasztása. A Küldöttgyűlés péntek 15:00 órakor kezdődik , B épület 1 ½ emelet 2.
terem.
2. Elnöki beszámoló
Sujtó Attila elmondja, hogy korábban továbbított egy levelet a belső ellenőrzésről,
ennek utánajárt. Ezt az emailt is továbbküldte a részönkormányzati elnököknek. Czabán
Samu kérdezi, hogyan tudják ellenőrizni a készpénzeket, ha a HÖK nem kezelhet
készpénzt. Ezt Sujtó Attilának sem világos teljesen, kért személyes találkozót Sebők
Szilvia belső ellenőrtől.
Sujtó Attila folytatja, a megrendelt számítógépek közül nem érkezett meg minden, de
kari bontásban tájékoztatni fog majd mindenkit arról, hogy mikor vihetnek el
számítógépet. Nemes Balázs megnézte a gépeket, jó minőségűek, irodai használatra
ennél jobb gép nem létezik. Sujtó Attila kéri, hogy ha kételyek vannak azzal
kapcsolatban, hogy ki mit rendelt korábban, annak Tóth Lászlónál járjanak utána.
Múlt hétvégén volt az ünnepélyes tanévnyitó szenátus, koszorúzás és a tanári napok. Az
évnyitón kerültek átadásra a kitüntetések. A legfelemelőbb pillanat Kapás Boglárka
díjának átvétele volt. Sujtó Attila is mondott beszédet a gólyákhoz címezve. Szép
ünnepség volt nagyon sok meghívott dékánnal, rektorral, politikussal.
A HÖOK Választmányi ülésen szó volt arról, hogy létrejön egy kollégiumi munkacsoport,
ebbe Csordás Pétert delegálják. Ez első ilyen megbeszélés holnap lesz.
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A magyar-litván szakmai találkozó jövő héten szerdán reggel lesz, 7 litván és 7 magyar
kolléga érkezik, Dunka Sarolta Noémi fog nekik egy prezentációt tartani a
közösségfejlesztésről, az ELTE HÖK munkájáról.
Jövő héten kedden lesz az Egyetemi Sport Nemzetközi Világnapja, nem lesz oktatás,
rektori szünet lesz. Sujtó Attila figyelembe ajánlja a programokat, az ELTE egy inkluzív
sportnappal készül, lesz 5vös 5km is.
Elindult a tanszergyűjtés, van lehetőség még mindig iskolai tanszereket gyűjteni, kéri,
hogy mindenki álljon a kezdeményezés mellé.
Az augusztusi projektekkel kapcsolatban Sujtó Attila megjegyzi, hogy az OHV projekt
munkája már megindult, Strecsko Boglárka, Baranyai Melinda, Hoksza Zsolt és Szalma
Edina fog ezzel bővebben foglalkozni.
Sujtó Attila kéri, hogy mindenki vegye elő az alapszabály-módosítással kapcsolatos
táblázatot. Ez egy know how arra vonatkozóan, hogy egy alapszabály módosításnak
milyen lépcsőkön kell végigmenni. Külön jelzi, hogy nagyobb csomagot küldenek
normakontrollra, azt időben tegyék meg, hogy legyen idő az átnézésre. Sujtó Attila
szeretne egy jogi és szabályzati referenst létrehozni, akinek a módosításokkal
kapcsolatban lesz feladata.
Sujtó Attila a dokumentumokat mindenkinek el fogja küldeni később. Kérdezi, van-e
kérdés az anyagokkal kapcsolatban. Minden világos, nincs kérdés.
HÖOK Közgyűlés lesz október 15-16-án Szegeden. Két alkalom miatt fontos: ‘56-os
események évfordulója és HÖOK elnökválasztás. Az elnöki tisztségre egy pályázó lesz,
Gulyás Tibor. Ezzel kapcsolatban Gulyás Tibor Kabinetfőnökével, Garbai Ádámmal beszélt
Sujtó Attila, aki kéri az elnökség támogatását. Az október 5-i elnökségire mindketten
jönni fognak. Addigra megbeszélik majd a kérdéseket.
Sujtó Attila kérdezi, hogy a következő hetekben szeretne-e az elnökség vendéget hívni
elnökségi ülésre. Kindelmann Balázs kérdezi, hogy Babos János mennyire vette át
Rikker Emilia szerepét? Sujtó Attila válaszol, mostantól Babos Jánoson kell átjuttatni a
rendezvényeket. Baranyai Melinda kérdezi, hogy kit érdemes meghívni az OHV
módosításokkal kapcsolatban. Sujtó Attila megemlíti Járfás Tímeát a Minőségügyi
Irodából. Jövő hétre viszont még nem fognak tudni felkészülni a projekttel.
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Sujtó Attila javaslatot tesz egy vendégre, a Konzisztórium elnöke Szapáry György
szívesen részt venne egy elnökségi ülésen. Sujtó Attila meghívná őt és még két
konzisztóriumi tagot az elnökségi ülésre. Ezt az elnökség elfogadja.
Hétfőn volt egyetem vezetői értekezlet, Sujtó Attila napirendre vetette a gólyatáborok
kérdését. Néhány mondatban összefoglalta a szervezési metódusokat, programokat,
helyszíneket, sajtómegkereséseket.
Hétfőn Kabinetülés volt, a jelenleg futó projektekről volt szó.
Sujtó Attila megkéri Fazakas Áront, hogy beszéljen a gólyabálokról. Fazakas Áron kéri,
hogy inkább az egyebekben tárgyalják meg. Ezt Sujtó Attila elfogadja.
3. Bejelentések
Dunka Sarolta Noémi megkérdezte Hoksza Zsoltot, hogy mikorra várható a külügyes
tisztség betöltése. Hoksza Zsolt elmondja, hogy október elején. Elmondja, hogy
probléma, hogy a karon már nincs Erasmus koordinátor. Hoksza Zsolt mindig
odairányítja a hallgatókat ahhoz, aki a karon foglalkozik a külföldi hallgatókkal. Dunka
Sarolta Noémi felveti, hogy hozzá is fordulhatnak a hallgatók, amíg nincs betöltve a
tisztség.
4. Gólyatáborok 2016
Sujtó Attila kapott pár meg beszámolókat, de nem mindenkiét. Ezért ezt a napirendi
pontot jövő hétre tolják.
5. Integrációs kérdések
Ehhez a napirendi ponthoz tartozik táblázat és előterjesztési adatlap. Sujtó Attila kéri,
hogy kezdjék a táblázattal. Látható, hogy milyen szakok vannak a Nyugat-magyarországi
Egyetemen, amelyek az ELTE-hez fognak csatlakozni. A másik oszlopok az elmúlt három
év felvételi adatait tartalmazzák. A legutolsó oszlop javaslat a szakokkal kapcsolatban.
Több olyan szak van, amelyeket nem kívánnak indítani. Vannak olyanok is, amelyek
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megállapodások függvényében lesznek elindítva. Kindelmann Balázs kérdezi, hogy a
nem javasolt indítani arra vonatkozik-e, hogy Szombathelyen nem fogják indítani. Sujtó
Attila válaszol, igen. Ezt az anyagot a Kari Tanácsok meg fogják kapni.
Az előterjesztési adatlap egy összefoglaló, letisztázott anyag arról, hogyan fog kinézni az
integráció. Bizonytalan még a sporttudományi és a műszaki képzés. A műszaki képzés
sorsa a lágymányosi karok között fog eldőlni. A gyakorló gimnáziumok sorsa is kérdéses
még. Sujtó Attila összefoglalóan elmondja, hogy egy Campus-elv alapján definiálták a
szombathelyi szervezeti egységet. Lesz Pedagógusképzési Központ, ennek szakmai
irányítása a dékánok alá fog tartozni. A további szervezeti egységek az ELTE Kancellária
szombathelyi központja alá fognak esni. A szombathelyi kampuszt egy rektorhelyettes
fogja vezetni. Kindelmann Balázs kérdezi, erre van-e már jelölt. Sujtó Attila reagál,
most lesz rektorválasztás, nem tudja, van-e rá konkrét javaslat, szerinte még nincs. Úgy
gondolja, hogy valamilyen helyi kollégát fogják kinevezni. Kindelmann Balázs szerint
ez ellentmondásos, mert a javaslatban le van írva, hogy ELTE-s kolléga lesz kinevezve. Ez
érdekes kérdés még. Sujtó Attila felhívja a figyelmet, hogy ezzel a dokumentummal
fognak még találkozni, a dokumentum publikus. Most fog a Kari Tanácsok elé kerülni,
akik még módosíthatnak ezen.
Sujtó Attila kéri, hogy most beszéljenek elvi szinten arról, hogy az elnökségnek mi az
elképzelése arról, hogy mi lehet a legcélszerűbb érdekképviseleti szervezés.
Sujtó Attila szerint érdemes lenne egy elvi szintű döntést hozni arról, hogy alakuljon-e
egy új földrajzi jellegű részönkormányzat. Kindelmann Balázs szerint lehetne delegálni
HÖK tisztségviselőket. Baranyai Melinda szerint ehhez túl sok hallgató van ahhoz, hogy
egy-egy delegált tag intézze a szombathelyi problémákat is. Szerinte érdemesebb
önállóságot adni, egy külön részönkormányzatot létrehozni. Az ottani elnök járna
elnökségire, és vinné tovább az információt. Takáts Réka egyetért ezzel, viszont
szerinte nem kellene feljárni hetente elnökségire.
Hoksza Zsolt kérdezi, hogy ki látja el a szakok ottani szakmai felügyeletét. Sujtó Attila
szerint az intézetek tanszékei látnák el ezt a feladatot. Hoksza Zsolt kérdezi, hogy karok
intézeteinek lenne-e helyi kihelyezett központja. Sujtó Attila így látja. Czinege András
szerint sem kell ebbe túlságosan belenyúlni, abba kellene belegondolni, hogyan tudnánk
integrálni őket a szervezeti felépítésbe.
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Baranyai Melinda folytatva elmondja, hogy szerinte megoldható, hogy az ottani EHÖK
elnökkel a többi részönkormányzati elnök is tudna kapcsolatot tartani, így ne legyen
eltérés a párhuzamos szakoknál.
Kindelmann Balázs nem bízik abban, hogy mindig meg tudják beszélni a párhuzamos
szakok problémáját, ebben ő valós feszültséget lát. Sujtó Attila szerint ebben nekünk
kell nyitottságot mutatni. A Kari Tanácsokra feljönnének a szombathelyi képviselők.
Hoksza Zsoltnak annyi a fenntartása az új részönkormányzati ötlettel, hogy nehéz egy
irányba terelni az álláspontokat, ha még többen lesznek, az még nehezebb feladat.
Közvetlen kapcsolatban a képzésükért felelős személyekkel csak ők lehetnének.
Szombathelyi érdekképviselő nem fog felutazni szerinte azért, hogy személyesen
egyeztessen.
Kindelmann Balázs szerint a részönkormányzati HÖK elnök lesz nehéz helyzetben.
Sujtó Attila felveti, hogy nem törvényszerű, hogy teljesen ellentétes álláspontokat
képviselnénk. Baranyai Melinda elmondja, hogy jobb megoldás, hogy az elnökségi
ülésre jön egy szombathelyi képviselő, mint hogy minden érintett karnál lennének
képviselők.
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Czinege András szerint, ha lenne egy elnöki megbízott, a mandátumokat itt
képviselhetnénk. Sujtó Attila összefoglalva elmondja, hogy neki az tűnik logikusnak,
hogy létrehoznának egy földrajzi egységben elkülönülő Campus HÖK-öt. A különböző
szakterületekre megválasztanának képviselőket. Kindelmann Balázs felveti, hogy
szerinte nincs annyi emberük.
Baranyai Melinda kérdezi, hogy ha külön részönkormányzat lesz, hogyan lesz ISZTK
kerete, hogyan lesz megoldva a közéleti ösztöndíjuk. Kindelmann Balázs kérdezi, náluk
Neptun van-e, Sujtó Attila reagál, igen. Baranyai Melinda azt látja logikusnak, hogy az
ELTE HÖK-höz érkezzen be minden, és ne a külön karokhoz. Balogh Dániel szerint lehet
külön ISZTK keretük, ez lenne a legegyszerűbb megoldás. Kaphatunk utánuk normatívát.
Hoksza Zsolt szerint ez szülhet furcsa helyzeteket, ottani hallgató más ösztöndíjat
kap/nem kap ugyanazért a tevékenységért. Kindelmann Balázs egyetért Hoksza
Zsolttal. Sujtó Attila szerint ezek saját szabályzatukba beépíthetők. Kindelmann
Balázs szerint felveti, hogyan lenne ott KÖB. Baranyai Melinda azt mondja, hogy az
EHÖK SZÖB is dönthetne erről. Balogh Dániel felveti, hogy érdekes kérdés lesz a forrás
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allokáció felosztása is. Baranyai Melinda szerint az érdekképviselet legyen a
középpontban, és a Campus HÖK irányítsa el a hallgatókat a szociális, pénzügyi
kérdésekkel kapcsolatban az adott karokhoz.
Sujtó Attila elmondja, hogy nem most kell dönteni és felvázolni a helyzetet, hasznos
dolgokról volt szó. A fő kérdés az, hogy lehet-e ISZTK keretük, eköré épül a többi
megoldandó tényező. Sujtó Attila kérdezi, ki tudnak-e egyezni abban, hogy
szükségszerű-e egy földrajzi alapon szerveződő részönkormányzat legyen. Kindelmann
Balázs szerint az ELTE karok alá kellene betagozódni, ezt valahogy biztosítani kell.
Hoksza Zsolt szerint hasonló a helyzet a KolHÖK-höz, ott is van átfedés a
részönkormányzatok között. Czinege András kérdezi, mit mond az ottani kolléga. Sujtó
Attila egyeztetett Gecseg Jácinttal, aki nagyon régóta foglalkozik érdekképviselettel. Azt
mondták, úgy fogják megoldani a helyzetet, ahogy mi kérjük. Jó lenne, ha a elnökségi és
kabinethétvége előtt tudnának dönteni a témában. A Szenátus még nem határozott
ebben. Czinege András kiváncsi Pozsár-Szentmiklósy Zoltán véleményére, de vele még
nem egyeztetett Sujtó Attila. Hoksza Zsolt szerint egyszerűbb lenne az alapszabályt
módosítani, hiszen abban benne van, hogyan lehet új részönkormányzatot alapítani.
Fekete Flóra kérdésére Sujtó Attila elmondja, hogy létezik egy kollégiumi bizottság.
Kindelmann Balázs kérdezi, hogyan ingázna naponta egy szombathelyi képviselő. Ez
érdekes kérdés. Jó lenne, ha meg lehetne téríteni az utazást.
Sujtó Attila kérdezi, hogy felvesse-e a lehetőségét annak, hogy Szombathely külön
ISZTK kerettel rendelkezzen? Baranyai Melinda szerint jó lenne tudni, mire van
egyáltalán lehetőség. Hoksza Zsolt javasolja, hogy kérdezzék meg Pozsár-Szentmiklósy
Zoltánt is az ügyben. Sujtó Attila kérdezi, szeretne-e még valaki hozzáfűzni valamit.
Sujtó Attila megpróbálja összesíteni az elhangzott álláspontokat következő hétre. A
szombathelyi látogatás előtt még van kettő elnökségi ülés. PPK, IK, TTK és IK az érintett
karok, kéri, hogy gondolják végig, vessék fel testületi üléseken, hogy mi az álláspont
ezzel kapcsolatban.
Hoksza Zsolt kérdezi, hogy a diplomában szerepelni fog-e a telephely. Sujtó Attila
szerint ez tökéletes kérdés Kari Tanácson vagy Szenátuson. Másik kérdés pedig az, hogy
ez meg lesz-e szavazva. Sujtó Attila válaszol, igen.
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5 perc szünet következik 18:45-kor.
18:56-kor folytatódik az ülés.
6. Egyebek
Fazakas Áron beszél a gólyabálokól, a kiküldött táblázatot kellett kitölteni. Rikker
Emiliához holnap időpontja van Fazakas Áronnak és Sujtó Attilának. A táblázat nem
mindenhol kitöltött, ezt érdemes lenne javítani még ma. Sujtó Attila sajnálja, hogy
Czabán Samu nincs itt.
Fazakas Áron próbál majd vele külön egyeztetni, és a felmerült kérdéseket megbeszéli
vele. A BTK, IK, TÓK szeretné november 17-én tartani a gólyabált. A TÁTK PPK
november 24, A TTK BGGYK problémás, mert egész novemberben foglalt a gömbaula.
Feltételesen december 2-át írják fel. Hoksza Zsolt ragaszkodik a Lágymányosi
campushoz.
Baranyai Melinda kérdezi, hogy a PPK-n november 24-én lenne a gólyabál, ezt le kell
foglalni, foglalót kell fizetni. A szerződés az október elején lesz leghamarabb aláírva.
Addigra már biztos, hogy semmilyen cég nem fog megfelelő termet találni. Fazakas
Áron rá fog kérdezni ezzel kapcsolatban Rikker Emiliánál.
Sztrecsko Boglárka és Hoksza Zsolt együtt szervezik a gólyabált, Fazakas Áron
kérdezi, hány főre hirdessék, a válasz 900-1200 főre. Fellépőről beszélni ráér később is.
A jegyárakkal kapcsolatban abban állapodnak meg, hogy 2000 forint legyen a felső határ
(külsősnek), így az árak a következőképp alakulnak: 1000-1500-2000 forint. Fazakas
Áron kérdezi, hogy van-e elvárás az itallappal. A válasz az, hogy legyen hallgatóbarát.
Kérdezi, van-e szükség moderátorra. A többi karnál felmerült, hogy HÖK-ös moderátor
legyen. Kérdezi, hogy állófogadás kinek lesz biztosítva. Sztrecsko Boglárka elmondja,
hogy csak a VIP-nek. Összesen három terem lesz. Kérdezi, indokolt-e a 600 fő az
állófogadáshoz a gólyaszobánál. Szerinte elég lenne 200 főre. A VIP-nek legyen kicsit
több az állófogadás. Két színpad és sok hangosítás kell. Fazakas Áron kéri, hogy találják
ki, milyen igények vannak a VIP állófogadáshoz. Válaszolnak: szendvics, bor, szörp.
Hoksza Zsolt mondja, hogy az akusztika nagyon rossz, lehet-e ezen javítani valahogy.
Fazakas Áron felírja, de ezt valószínűleg majd a céggel kell egyeztetni. Szükség van
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egészségügyi személyzetre, URH rádiók, sörpadok. A darabszámot később megbeszélik.
Kindelmann Balázs felveti, hogy fel kellene írni azt is, hogy nagyjából mennyi pénz van
rá. Sztrecsko Boglárka és Hoksza Zsolt nagyjából tudják, mennyi pénzt tudnak
rászánni: 1,1 millió forint és 2,5 millió forint a felső határ. Fazakas Áron kérdezi, ki lesz
a kapcsolattartó: mindkét oldalról a rendezvényes alelnök.
A BTK-IK-TÓK következik az egyeztetésben. A létszám nagyjából 2000 fő. Fellépő ötlet
egyelőre nincs. Fazakas Áron kérdezi a jegyárakat, tavaly 1000-1500-2000 forint volt.
Baranyai Melinda elmondja, ők 1500 forintot írtak a gólyajegyre. 1500-2000-3000
forint lett a konklúzió. Fazakas Áron elmondja, hogy a fizikai jegyvásárlást felváltja az
online. Viszont szükség van az offline hirdetésre is. Igényelnek grafikust is. Facebook
hirdetésre, promó videóra nincs szükség. Tánctanárt, ruha próbát a HÖK intézi. A
moderátort megoldják házon belül. A videó stáb az ELTEvízió. Kindelmann Balázs
felveti, hogy szeretnének egy fotófalat, ahova kell profi fotós. Fazakas Áron az itallapról
kérdez, Czinege András szerint a sör legyen 350 forintért, legyen rendes
szóda. Kindelmann Balázs kéri, hogy 300 forint legyen a sör, emellett legyen Hubertus,
Jägermeister és kevert is. VIP-re szükség van-e kérdezi Fazakas Áron. Czinege András
azt válaszolja, hogy sok VIP helyre van szükség, 150 főt javasol. Megállapodtak abban,
hogy legyen fogas. A kapcsolattartó Murai László lesz a BTK-ról.
Sujtó Attila átveszi a szót, kérdezi, van-e valakinek egyéb napirendi bejelenteni valója.
Kéri, hogy a gólyabálokkal kapcsolatban holnap délig érkezzen meg még a többi
információ.
Hoksza Zsolt szeretettel vár mindenkit a pénteki gólyahajóra.
Vége: 19:28

Teendők határidőkkel
Határozatok

-

Delegálások (személyi kérdések)

-

Dátumok

ELTE

HÖK

Küldöttgyűlés

-2016.
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szeptember 16. 15 óra
HÖOK Közgyűlés október 15-16.

Jegyzőkönyv hitelesítés:

_________________________________________
Sujtó Attila
Elnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
_________________________________________
Hegedüs Gabriella
Elnöki referens, jegyzőkönyvvezető
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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