EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

JEGYZŐKÖNYV
Elnökségi ülés
2016. szeptember 28. szerda 17:00
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
Napirend:
1.
2.
3.
4.

Elnöki beszámoló
Bejelentések
Gólyatáborok 2016 - értékelés
Hallgatói szakmai és kulturális pályázat
o a) A pályázat kiírása
o b) Bírálók választása
5. Integrációs ügyek
o a) Érdekképviseleti integrációs előterjesztés
o b) Elnökségi és kabinethétvége
6. Projektek előrehaladása - OHV
7. Egyebek
Sujtó Attila megnyitja az ülést, megkérdezi az Ellenőrző Bizottságot képviselő Horváth
Lucát, szabályosan lett-e összehívva az ülés. Horváth Luca válaszol, igen.
Sujtó Attila a kiküldött napirendek módosítását kéri, a következő sorrendben: 1. 4. 5. 6.
és 2. napirendi pontok.
Az elnökség egyhangúlag elfogadja a módosítási javaslatot, és egyhangúan elfogadja az
így kialakult napirendet is.

1. Elnöki beszámoló
Sujtó Attila elmondja, hogy részt vett Szenátuson, ahol az Alapszabály módosítás el lett
fogadva. Alapszabály módosítások összedolgozásával Hegedüs Gabriella foglalkozik.
Ezen kívül elmondja, hogy részt vett a Szolgáltatói Vezetői értekezleten. A
diákkedvezményekkel kapcsolatos email-t újra elküldi az elnökség tagjainak. Sujtó
Attila jelzi, hogy a jövő heti elnökségi ülésre lesz meghívva Gulyás Tibor és Garbai Ádám,
ki fogja küldeni még a héten a programvázlataikat.
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Az alapszabály módosítások miatt újra szükséges egy Küldöttgyűlés megtartása jövő hét
utáni héten. Sujtó Attila október 12-ét javasolja az elnökségi időpontjában. Lehet, hogy
előtte lesz egy elnökségi ülés. A kezdési időpont 16:00 lenne, és 17:00 órától
küldöttgyűlés. Sujtó Attila kérdezi Sztrecsko Boglárkát, hogy szervezzék-e a BGGyK-ra a
Küldöttgyűlést. Sztrecsko Boglárka foglal termet. Fekete Flóra javaslatára 17:30-ra
kerül át így a Küldöttgyűlés kezdő időpontja.
Sujtó Attila elmondja, hogy Nemes Balázs megbízott informatikai referens lett, Papp
Dorottya pedig pályázati feladatokat fog ellátni.
Október 20-án délután terveznek egy érdekképviseleti fórumot, aminek a célja az, hogy
azok a tisztségviselők, akik rendszertől távol érzik magukat, közelebb kerüljenek. Ezután
lenne október 23-i megemlékezés is. Kindelmann Balázs kérdezi, hány emberre számít,
Sujtó Attila nagyjából 100 embert vár. Lesz egy Google Form, amivel a kérdéseket már
korábban fel lehet tenni.
Sujtó Attila folytatja, a gólyabálokkal kapcsolatban ki lettek küldve az információk, a
kiírás megtörtént. Kérdezi, van-e kérdés ezzel kapcsolatban. Kindelmann Balázs
kérdezi, hogy kik lettek meghívva. Fazakas Áron válaszol, hogy végül az EFOTT, BME és
az Eleven Events Kft. lett meghívva. Lukács Károly a kiíráshoz kapcsolódóan kérdezi,
hogy az egységes kiírás miatt egy formai keretbe nem lehetett-e volna beletördelni.
Fazakas Áron elmondja, hogy a táblázat nem mond ellent a többi táblázatnak. Lukács
Károly szerint sem, csak sok kérdést hagy maga után. Kérdezi, hogy történt meg az
egységesítés, voltak-e szignifikáns különbségek a karok között. Fazakas Áron válaszol,
nem voltak ilyen jellegű különbségek. A gólyajegyeknél csak 1-2%-os eltérések voltak.
Amint meg lesz a cég, át fogják küldeni a műszaki specifikációkat. Az egységesítésre
vonatkozó kérdéssel kapcsolatban kérdezi Lukács Károly, hogy az ELTE HÖK milyen
szempontok alapján szabja meg, hogy mire fizetnek majd a karok a gólyabálok
szervezésére. Fazakas Áron elmondja, hogy ezeket nem mi szabjuk meg. Kindelmann
Balázs kérdezi, ki fog bírálni, és terveznek-e egyeztetést a meghívott cégekkel. Fazakas
Áron szeretne, és bírálni Sujtó Attila és Fazakas Áron fog. Három szempont lesz: milyen
%-ban vállalja a cég a terembérlés költségét, a kért itallista mennyire olcsó az adott
felhozatal mellett, ezen kívül pedig megszabtak egy minimális fellépő összeget, itt az fog
számítani, hogy milyen százalékos arányban teljesítik a cégek ezt túl. Kérdésként merül
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fel, hogy a TTK-n a Lágymányoson lesz a gólyabál, ami ingyenesen igénybe vehető, itt
hogy érvényesül a kompenzációs szempont. Fazakas Áron elmondja, hogy úgy tudja,
hogy ilyenkor az első kettő szempont érvényesül csak. Sujtó Attila szerint is ezt diktálja
a logika és ésszerűség. Szorgalmazza a TTK részéről, hogy a szerződés aláírása előtt
egyeztessenek a cégekkel. Murai László kérdezi, hogy láthatják-e a szerződést aláírás
előtt. Fazakas Áron erre rákérdez. Sujtó Attila kérdezi, hogy van-e még kérdés a
gólyabálokhoz, nincs kérdés.
Sujtó Attila kérdezi, mindenki megkapta-e a belső ellenőrzésről szóló emailt.

2.
a.

Hallgatói szakmai és kulturális pályázat

A pályázat kiírása

Sujtó Attila elmondja, hogy az első módosítás, ami az elmúlt évekhez képest változott az
a 3.4.3-as ponton belül a szállás szolgáltatása. Az időpontok: október 2-8-ig, a
hiánypótlás 10-13-ig tart. A támogatás novembertől áprilisig használható fel. A
pályázatokért Papp Dorottya fog felelni. A pályázati ügyintézést Kolozs Anikó látja el.
Lukács Károly kérdezi, hogy a pályázat felhasználásának időpontját miért kell április
19-én lezárni. Sujtó Attila válaszol, azért, mert fél évre írják ki. Lukács Károly szerint a
pályázati kiírást jó lenne kitolni, mert kevés pályázat szokott érkezni. Murai László
szerint nem kevés a pályázat, az összeget kimeríti. Lukács Károly szerint mégis
viszonylag kevés hallgató él ezzel a lehetőséggel. Kérdezi, hogy a Weco-val él-e a
keretszerződés, Sujtó Attila válaszol, igen.
Fekete Flóra felveti, hogy szerinte a 4.2-es pontnál nem biztos, hogy mindenki ugyanazt
érti a kategóriák alatt, szerinte nem annyira egyértelmű, kellene egy rövid magyarázat,
túl tágak az elnevezések. Sujtó Attila elmondja, hogy Papp Dorottya a kérdésekre majd
email-en válaszol, nem tartja indokoltnak, hogy előre kommunikáljuk. Bencze Norbert
hozzáteszi, fontos az is, hogy a beérkezett pályázatokat egymáshoz képest hogyan lehet
bírálni.
Fekete Flóra kérdezi, hogy a sablonok ugyanott lesznek-e feltéve, Sujtó Attila válaszol,
igen.
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Több kérdés nem érkezett a kiíráshoz. A következő határozat születik: Az ELTE HÖK
elnöksége egyhangúlag támogatja a Hallgatói Szakmai és Kulturális Pályázat kiírását a
pályázati felhívásnak megfelelően.
b. Bírálók választása
Sujtó Attila elmondja, hogy Oláh János és Puju Robin lenne a két bíráló, pótbírálónak
Papp Dorottyát javasolja.
Nincs kérdés a napirendi pontokhoz.

3. Integrációs ügyek
a.

Érdekképviseleti integrációs előterjesztés

Sujtó Attila elmondja, hogy az EHÖK SZÖB-től szakmai állásfoglalás érkezett az ISZTK
keretekkel kapcsolatban. Fekete Flóra kérdezi, marad-e a Campus HÖK, lesz-e önálló
döntési jogköre Szombathelynek az ISZTK keret felett. Sujtó Attila válaszol, igen.
Kindelmann Balázs kérdezi, hogy ki bírálja el a közéleti ösztöndíjakat, Sujtó Attila
válaszol, az előbírálást Sujtó Attila, Bencze Norbert és Balogh Dániel végzik. Felmerül
kérdésként, hogy az egységes szociális támogatás miatt ugyanazt a pénzt kapnák ők is,
viszont a megélés kicsit nehezebb Budapesten. Murai László szerint egyébként sem
igazodik az albérlet árakhoz a szociális támogatás. Baranyai Melinda szerint maximum
az albérlet árakban van különbség Budapesten és Szombathelyen, másban nincs nagyon.
Bencze Norbert szerint erről beszélni kell. Lukács Károly kérdezi, hogy a kolHÖK-höz
hasonló mikroközösség jönne-e létre, ami a történelmi karokkal egyenlő reprezentációt
nyer? Sujtó Attila válaszol, igen. Az érintett kari önkormányzatok leegyeztetik az ottani
testületekkel azt a kérdést, hogy a Kari Tanácsokba hogyan fog megjelenni a
szombathelyi képviselet. Muszáj meghagyni a duplikációt a szavazás tekintetében.
Lukács Károly kérdezi, hogy mi az érv a Campus HÖK-re. Sujtó Attila válaszol, a
földrajzi távolság, a nagyság és a saját ügyek intézésének szabadsága. Lukács Károly
szerint lehetne egy szombathelyi ügyekért felelős alelnök az EHÖK-ben, a karokon pedig
neki lehetne albizottsága. Anyagi függetlenséget nem kapnának. Sujtó Attila kérdezi,
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miért rontanánk ezzel a magunk helyzetét. Sujtó Attila nem látja értelmét, hogy
megosszák a hallgatói reprezentációt, miközben egyenértékű hallgatókról van szó.
Kindelmann Balázs elmondja, hogy mindenki a saját hallgatóját képviseli a Kari
Tanácsokban, minden Kari Tanácsban lesz szombathelyi oktatói fő is. Lukács Károly
szerint a szombathelyi találkozó után szerencsésebb lenne még egyeztetni, de A TTK
nem szorgalmazza azt, hogy új részönkormányzat jöjjön létre. Sujtó Attila elmondja,
hogy Hoksza Zsolt ez ellen nem tiltakozott egy alkalommal sem. Kindelmann Balázs
szeretné még a szavazással kapcsolatos dolgot átbeszélni, Sujtó Attila reagál, erről még
lesz majd szó. Sztecsko Boglárka kérdezte, reagált-e Szombathely az előterjesztésre.
Sujtó Attila elmondja, hogy igen, szimpatikus nekik.
b.

Elnökségi és Kabinethétvége

Sujtó Attila nem tud részt venni, Dömötör Tamás Albert fogja az operatív részeket
vinni. Pénteken 10:30-tól van gyülekező a Mercure Hotelnál. Az indulás 10:45-kor van,
kb 14 órára érnek oda. A Berzsenyi Dániel Kollégiumban lesz a szállás, az étkezés a
Hambi Bárban lesz. Az első napi program kötetlenebb lesz. A második napon a
szervezeti organogramok alapján kell majd egy 8-10 perces bemutatót tartani arról,
hogyan működik az adott részönkormányzat. Szombat délelőtt a szombathelyiek
mutatják be saját működésüket, utána pedig a részönkormányzatok lesznek bemutatva.
Délután a szakterületek lesznek prezentálva. Vasárnap 11 órakor van a hazaindulás.
Sujtó Attila ma elküldi mindenkinek az organogramot.

4.

Projektek előrehaladása – OHV

Szalma Edina elmondja, hogy túl hosszú volt a Szenátus, ezért nem történt sok
előrelépés. A Minőségfejlesztési Bizottsági ülésen részt vett. Meghívta Járfás Tímeát az
elnökségi ülésre, október 19-én fogjuk vendégül látni.
Az OHV előrehaladása napirenden marad.

5.

Bejelentések
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Dömötör Tamás Albert elmondja, hogy a választásokkal kapcsolatban felmerült
problémákat eddig Bicsák Dániel intézte, ezután Nemes Balázs fogja intézni.
Bencze Norbert kiküldött egy táblázatot, ami a tisztségviselők hozzáférési
jogosultságaival kapcsolatos.
Sujtó Attila elmondja, hogy az elmúlt hetekben több probléma volt azzal kapcsolatban,
hogy érkezett igény beszerzésekre, kifizetésekre az előzetesen kiküldött határidőkön
jóval belül. A határidőket azért szabták meg, mert a beszerzés nagyon lassan működik.
Mindenkit megkér, hogy tervezzen előre és időben értesítsék erről Tóth Lászlót, hogy
minden időben meglegyen, amire szeretnének költeni.
Horváth Luca elmondja, hogy egyhangúan megszavazták mindhárom Ellenőrző
Bizottság tagot.

6.

Gólyatáborok 2016 – értékelés

Sujtó Attila mindenkitől megkapta a dokumentumokat, ezeket össze fogja tömöríteni, és
még hétvége előtt szeretné mindenkinek kiküldeni.

7.

Egyebek

Kindelmann Balázs kérdezi, hogy mikor lesz az elnökségi időpontja, kéri, hogy ez
legyen fix. Megbeszélik, hogy marad a 17:00 óra. Kérdezi, hogy az iskolaszövetkezet
indoklást kér-e. Sujtó Attila elmondja, hogy Balogh Dániel csinál egy fél oldalas írást
arról, hogy mit miért fizetnek. Ez Babos Jánosnak szükséges.
Baranyai Melinda elmondja, hogy mindenkit szeretettel vár a Mindenki segít napra.
Sujtó Attila elmondja, hogy az ELTEfeszt október 14-én lesz az ELTE BTK kampuszán,
ezt Szalma Edina koordinálja. A tavalyhoz képest változások lesznek: a humánerőforrást
a HÖK-ök biztosítják, erről a leírás hamarosan kimegy; minden karnak külön terme lesz,
és a terem előtt lesz a részönkormányzati HÖK-ök információs pultja. Október 12-én
16.00-kor lesz eligazítás a segítőknek, ahova minden részönkormányzattól várnak egyegy segítőt. A regisztráció 7.30-tól kezdődik, és 16:00 óráig tart a rendezvény.
Kindelmann Balázs a molinóról kérdez, melyekről még egyeztetnek.
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Bencze Norbert kéri a TTK-t, a BGGYK-t és az IK-t, hogy az Unipoll hozzáféréses
táblázatot egészítsék ki.
Murai László felajánlja, hogy az ELTEfesztre logisztikai szakosztályt az ELTE BTK HÖK
biztosítja, nekik van helyismeretük.

Teendők határidőkkel

-

Határozatok

Az ELTE HÖK elnöksége egyhangúlag
támogatja

a

Hallgatói

Szakmai

és

Kulturális Pályázat kiírását a pályázati
felhívásnak megfelelően.
Delegálások (személyi kérdések)

-

Dátumok

Küldöttgyűlés – október 12.
Érdekképviseleti

fórum

és

október

23-i

megemlékezés – október 20.
7
Elnökségi és Kabinethétvége – szeptember 30október 2.
Járfás Tímea meghívása elnökségi ülésre –
október 19.
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Jegyzőkönyv hitelesítés:

_________________________________________
Sujtó Attila

_________________________________________
Horváth Luca

Elnök

Elnök

ELTE Hallgatói Önkormányzat

Ellenőrző Bizottság
ELTE Hallgatói Önkormányzat

_________________________________________
Hegedüs Gabriella
Elnöki referens, jegyzőkönyvvezető
ELTE Hallgatói Önkormányzat
8

1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
Tel.: +36 (70) 608 4372, Fax: 483-8000/8256
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu

