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JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

2016. október 5. szerda 17:00 

Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 
 

Napirend: 

1. HÖOK tisztújító közgyűlés 

a. Vendégünk Gulyás Tibor HÖOK elnök és Garbai Ádám HÖOK 

kabinetfőnök 

b. Határozathozatal a közgyűlésen való mandátumhordozásról 

c. Határozathozatal az elnökjelölt támogatásáról 

d. Határozathozatal a kabinetfőnök-jelölt támogatásáról 

2. Elnöki beszámoló 

3. Bejelentések 

4. ELTE HÖK küldöttgyűlés anyagai 

5. Projektek előrehaladása – OHV 

6. Gólyatáborok 2016 – értékelés 

7. Elnökségi és kabinethétvége – értékelés 

8. Egyebek 

 

Kezdés: 17:04 

 

Sujtó Attila megnyitja az ülést, kérdezi szabályos volt-e az összehívás, Horváth Luca 

válaszol, igen. 

Mandátumellenőrzés után megállapítható, hogy az elnökségi ülés 8 fővel határozatképes. 

Sujtó Attila nem javasol módosítást a napirendi pontokban, ezt az elnökség egyhangúan 

elfogadja. 

Sujtó Attila köszönti a vendégeket, Gulyás Tibort és Garbai Ádámot. 
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1. HÖOK tisztújító közgyűlés 

 

Sujtó Attila kéri, hogy Gulyás Tibor foglalja össze az elképzeléseit. Gulyás Tibor köszöni 

a meghívást. Elmondja, hogy komoly munka áll az elmúlt másfél év mögött, sok 

befejezetlen is. Sok minden támaszkodik felmérésekre, számokra különböző 

kutatásokon keresztül. Jó úton járnak, félúton. A pályázat három fő pillérre épül: HÖOK 

mint szervezet (HÖOK működés, HÖOK és tagönkormányzatok), HÖOK feladatai 

(országos szintű tevékenységek), helyi jellegű feladatok. 

A HÖOK működését tekintve segíti a közös munkát a tagönkormányzatokkal. Vannak 

még területek, amikre érdemes odafigyelni, pl. a közéleti ösztöndíjak kérdése, érdemes 

lenne megállapodni közös elvekben, de az ezzel kapcsolatos társadalmi vitát is le kellene 

zárni. Tudja, hogy az egyik önkormányzat lemond a juttatásáról, Gulyás Tibor szerint 

viszont a juttatásra szükség van, nagy munka van az érdekképviselet elvégzésében. Ki 

kellene mondani, hogy a választott vezetők tiszteletdíja legyen nyilvános, vállaljuk 

büszkén ezt is és az elvégzett munkát is.  A HÖOK feladata az, hogy az önkormányzatok 

között értelmező feladatot végezzen. Vannak egyéb feladatok a gazdálkodás terén is. Az 

országos feladatok mellett megjelennek a hallgatói szolgáltatások, pl. kollégiumi 

rendszer. Vannak szakmai kötelezettségek, amiket tisztázni kell. Viszont vannak helyi 

szintű feladatok is ezzel kapcsolatban, beszélgetni kell arról, hogy mennyire vagyunk 

elégedettek a hallgatói szolgáltatásokkal.  

Gulyás Tibor bemutatja a tudástranszfer rendszerét. Elkezdtek egy összefoglaló 

felületet, amiben minden megtalálható, amire szükség van: dokumentumminták, 

adatigényléssel kapcsolatos tudnivalók. Ez egy online wiki felület lesz, amit szeretnének 

majd a visszajelzések alapján folyamatosan bővíteni. 

Gulyás Tibor bemutatja csapatát: Garbai Ádám lesz a HÖOK Kabinetfőnöke, 

elnökhelyettes dr. Vámosi Péter, gazdasági ügyekért pedig Pausits Péter fog felelni. 

Kaizinger Tamás Töhötöm lesz felelős a külügyekért, a rendezvényszervezés területén 

változások lesznek, várhatóan Szabó Gábor lesz a tisztségviselő. Az esélyegyenlőségért 

Mósa Tamás, a sport területért Nagy Dániel, a tanárképzésért Nagy Anett, az 

ifjúságpolitikáért Hegedűs Zoltán, a társadalmi felelősségvállalás Paczári Viktória, a 

mentorprogramért Kiss Edina felel majd. A diák-önkormányzati kortárs segítő program 
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Nagy Anett kezében lesz, karrier területe Szlotta Bencéhez, a kollégiumi ügyek pedig 

Mayer Eszterhez fog tartozni. Felügyelő bizottsági tagok Kreml Réka, Koltai Arnold, Tóth 

Alfréd lesznek. 

Gulyás Tibor várja a kérdéseket. 

Sujtó Attila az oktatás hallgatói véleményezésével kapcsolatban kérdez, mi a feltétele 

annak, oktatói oldalról a nyilvánosságnak. Gulyás Tibor szerint keményen fel kell lépni, 

nagyon szenzitív a téma, úgy tudja, az ELTE-n jól működik a kérdőív rendszere. Viszont 

hiányosság, hogy nem jelenik meg kellő súllyal a működésben. Sok tapasztalata van 

ebben, elsőként ennek futott neki, amikor elkezdett dolgozni az önkormányzatban. Sok 

tudás halmozódott fel ezzel kapcsolatban, el kellene kezdeni használni, szakmai 

ajánlásokat kell tenni. A nyilvánosság kérdése viszont egy közös fellépés kell, hogy 

legyen az önkormányzatok terén. Szerinte a hallgató szubjektív megítélése az oktató 

felkészültséggel kapcsolatban nem megkérdőjelezhető meg. Vannak kérdések, amikkel 

tisztán és egyértelműen értékelni lehet oktatókat.  

Dunka Sarolta Noémi a külföldiekkel kapcsolatos mentorprogramra kérdez rá, mi 

lenne a mentorprogram feladata, mennyiben másabb, mint az ESN.  Gulyás Tibor 

elmondja, hogy az a tapasztalat, hogy lelkes közreműködőkre van bízva a külföldi 

hallgatók érkeztetése, ami nem jó dolog. Az ELTE-n, Pécsett, Debrecenben jól működik, 

de országosan nincs rendezve. Sokat köszönhetnek a hallgatói szerveződéseknek, de 

HÖOK szinten is szükséges ezt kezelni. Dunka Sarolta Noémi üdvözli az ötletet, Gulyás 

Tibor kérdezi, hogy összehangolhatónak tartja-e ezt az ELTE-n meglevő rendszerrel. 

Dunka Sarolta Noémi szerint fontos, hogy tudatosítsák a hallgatókban azt, hogy a HÖK 

képviselői tudnak segíteni, szerinte együtt kellene működni az ESN-el. Gulyás Tibor 

bízik az együttműködésben, és abban, hogy a program el tud majd indulni. Gulyás Tibor 

HÖK elnökként korábban is nagyon támogatta a civil szerveződéseket. Viszont nem 

normális helyzet, hogy az ESN személyes kapcsolatokon keresztül adatokhoz tud jutni. 

Ezt mindaddig nézzük, míg a sajtó képviselői nem kérik számon a hallgatói 

önkormányzatokon. Gulyás Tibor szerint szükséges tehát beszélni erről a problémáról. 

A PTE-n is voltak különféle diákszervezetek, akik a HÖK-höz kapcsolódtak. Felsőoktatási 

rendezvények tekintetében elindultak szabálymódosítások, sok mindent le kell 

szabályozni, kinek mi a felelősségi köre.  
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Szalma Edina kérdezi, hogy a programban a szakjegyzék és a KKK mire vonatkozik. 

Ezen kívül mi a helyzet a Neptunnal. Gulyás Tibor elmondja, hogy fontos, hogy 

folyamatos felülvizsgálata legyen a szakjegyzékeknek, KKK-knak, ne kelljen egyszerre túl 

nagy munkát végezni. Minden januárban terítékre kerülnek a szakjegyzékek, minden 

tavasszal pedig a KKK-k. A Neptunnal kapcsolatban nem kérdés, hogy ezzel foglalkozni 

kell, olyan embert fognak felkérni, aki ért annyira az informatikai kérdésekhez, hogy 

ezeket kellőképpen elő tudja tárni.  

Sujtó Attila felveti, hogy a felsőoktatási intézmények fizikai állapotával, 

akadálymentesítésekkel kapcsolatban nagyon nehéz a fogyatékkal élő hallgatók élete. 

Kérdezi, terveznek-e valamilyen felmérést készíteni. Gulyás Tibor válaszol, egy 

felmérés alapján a minimumkövetelményeknek az intézmények eleget tesznek. Kell 

viszont egy beszélgetés majd, hallgatói oldalról is kell egy szemléletváltás. A cél az lenne, 

hogy akadálymentesen eljussanak mindenhova, ahol mi is vagyunk. Első körben az a 

visszajelzés érkezett tehát, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek eleget tesznek az 

intézmények.  

Gulyás Tibor elmondja, hogy szeretné az ösztöndíj reformot lezárni. A kollégiumok 

szolgáltatásainak fejlesztése megy majd a kormány elé, szerepelnek az anyagban az ő 

indítványaik.  

Sujtó Attila kéri, hogy az elnökség szavazzon arról, hogy támogatják-e HÖOK elnök 

jelöltnek Gulyás Tibort és Kabinetfőnök jelöltnek Garbai Ádámot.  

Az ELTE HÖK elnöksége egyhangúlag támogatja HÖOK elnök jelöltnek Gulyás Tibort és 

Kabinetfőnök jelöltnek Garbai Ádámot. 

Az ELTE HÖK elnöksége egyhangúan támogatja, hogy az ELTE mandátumait Sujtó Attila 

vigye az október 15-16-án megrendezésre kerülő HÖOK Közgyűlésre. 

 

 

2. Elnöki beszámoló 

 

Sujtó Attila elnöki beszámolójában elmondja, hogy a hétvége folyamán Pécsett részt 

vett a HÖOK programíró hétvégéjén, melynek keretében workcafe formájában közös 
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gondolkodás volt. Október 20-án érdekképviseleti fórum kerül megtartásra és a 

lágymányosi campus elnökeinek segítségére van szükség a teremfoglalás miatt. A 

rendezvényre a részönkormányzatok hallgatói érdekképviselettel foglalkozó 

tisztségviselőit várják, illetve ezt követően az 56-os emlékműnél egy rövid 

megemlékezésre és koszorúzásra kerülne sor. Az esemény előreláthatólag 18 órakor 

kezdődik és 20 órakor lesz a koszorúzás. 

Megnyitásra került a BEAC vándorkiállítás a Karok között, ehhez kellene megfelelő 

helyszínt találni a Campusokon. 

Sujtó Attila elmondja, hogy holnap reggel 9 órakor gólyabálokkal kapcsolatos tárgyalás 

lesz, mert a pályázatot érvénytelennek minősítették, viszont következő beszerzési körre 

sem lenne tanácsos sort keríteni. Az okok között szerepelt, hogy egy koncessziós eljárás 

keretében került sor a beszerzésre, éppen ezért az ELTE nem fizethet közvetlenül a 

szervezőnek, csupán a terembérlés átvállalására van lehetőség. Azonban felmerültek 

olyan plusz igények is, amelyek kifizetésére szükség van. A karok ezeknek a terheknek 

az átvállalására képesek, és a jogilag kifogásolható képen a felmerült plusz igények a 

terembérléshez hozzácsatolásra kerülnének. Emellett a nagyjából 2 millió forintos 

nagyságrendű további költségekre külön beszerzést indítani nem indokolt, éppen ezért a 

vállalkozók számára ez kifizetésre került és cserébe az ELTE valamely fellépőkkel köt 

ugyanilyen összegű szerződést. A kiírásba történő belenyúlás új kiírást eredményezne, 

ehelyett a költségek elszámolásának a módját igyekszünk megváltoztatni. Sujtó Attila 

kérdezi, van-e olyan igény ami kihúzható az igénytáblázatból. Baranyai Melinda 

felajánlotta, hogy a tánctanárváltás iskolaszövetkezeten keresztül is kifizetésre kerülhet. 

Murai László azt a kérdést vetette fel, hogy a koncesszió hogyan vonatkoztatható csak a 

gólyabálra. Kindelmann Balázs a meglévő dokumentumok helyzetéről kérdez, melyről 

tájékoztató jelleggel történhet információszolgáltatás. Hoksza Zsolt a bál színvonalát 

mindenképpen szeretné megőrizni, kérdezi, hogy a jelenleg fennálló részletesebb 

leírásra szükség van-e még. Sujtó Attila szerint mindenképpen az a cél, hogy a 

gólyabálok megvalósulásra kerüljenek, és az igények megőrzése is szükséges, hiszen 

nincs kiemelkedő kívánság. Az early bird jegyek alkalmazása pedig elvetésre került, 

emellett a jegyárak (1500 forint, 2000 forint, 2500 forint) emelése kérdéses. Murai 

László szerint, mivel egyáltalán nincs kiemelkedő fontossága a gólyabáloknak, éppen 
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ezért nem tartja szükségesnek a jegyárak felemelését. Csakis a külsősök jegyárak 

emelése elfogadható. Hoksza Zsolt szerint ennek sem kellene megtörténnie, mivel a 

fennálló pénzösszegek nem kerülnek elköltésre a koncesszióban felmerült problémák 

miatt. Az árajánlatok miatt szükséges lenne a beszerzés elindítása. Az IK, TÓK és TTK 

számára meg nem biztosítottak a helyszínt, az ÁJK számára az Európa Hajót ajánlották. 

Kindelmann Balázs a konkrét költséglebontás érdekében további információkat kér, 

Baranyai Melinda pedig az előadók felől érdeklődik. A terembérleten felül 5, 6 millió 

forint lesz a részönkormányzatok között elosztva, a maradék fennálló összeget pedig az 

ELTE HÖK biztosítja. A költségvetések jelenlegi állása szerint a költségek várhatóan 

senki számára nem jelent problémát. A tavalyi koncepcióhoz képest egységesebb lett 

összességében a rendszer, jelenleg az igények, helyszínek és időbeosztás miatt a 

megtérülés nem annyira biztosított. A jelenlegi kiindulás alap szerint a helyszínt kellett 

csak vállalni, tavaly a TTK esetében pedig megbízási szerződés formájában került sor a 

megvalósításra. Sztrecsko Boglárka kérdezi, hogy megtörténhet-e az esemény 

drágulása? A vállalkozó a feltételeket vállalta, és ilyen összegért a teljesíteni is fog, 

azonban az igények bővítése a jelenlegi helyzetben nem módosítható. 

Tavasszal mindenképpen napirendre kerül a 2017-es gólyabálok helyzete. Illetve 

tervben van, hogy a gólyatáborok kitűzése már az Educatio idejére megtörténjen. A 

gólyatábor és a gólyabál az, ami sokat segít a felvettek hallgatók az időbeosztásának 

megszervezésében. 

 

3. Bejelentések 

 

Szalma Edina kéri, hogy töltsék ki az ELTEfeszt táblázatot október 9-ig (kb. 4-5 ember 

karonként). Szakterületi hétvégét szerveznek a szociális és tanulmányi bizottságok 

számára, melyeken a részönkormányzati tisztségviselők kell, hogy részt vegyenek, vagy 

legalább olyan személy, aki az adott szakterülettel foglalkozik. A hétvége helyszíne Szár. 

A TÁTK részéről több ember részvétele is felmerült, a plusz fő csak pénz fejében oldható 

meg, azaz a saját részönkormányzat terhére. Időpont: október 28-30. Sujtó Attila küld 

ELTEfeszt emlékeztető emailt. 
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Dömötör Tamás Albert megkérdezi, hogy hány fő képviselné magát a HÖOK 

Közgyűlésen: TÓK: 4 fő, IK: 2 vagy 3 fő, BTK: 7 fő, KolHÖk: 0, fő TáTK: 4 fő, PPK: max 3 fő,  

BBGYK: 1 fő, TTK: 3 fő. Emellett Dömötör Tamás Albert elmondja, hogy létrejött egy 

sikerfal az EHÖK irodában, piros-sárga-zöld formációban, amely az ügyek folyamatát 

mutatja be. A beszámoló kérdése pedig tovább tolódik, mivel az alapszabálynak 

megfelelően a Küldöttgyűlés előtt kerül kiküldésre és a programrészben tárgyalt 

beszámoló ötlet az új honlap megalkotásával és az új informatikus személyével kerül 

megoldásra.  

 

4. ELTE HÖK küldöttgyűlés anyagai 

 

Sztrecsko Boglárka elmondja, hogy a két módosítás a küldöttgyűlés levélszavazásáról 

(nem lehet alapszabályt módosítani, személyi kérdésben dönteni) szól és a beszámolók 

megírásáról. A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta az alapszabály módosítást. 

 

5. Projektek előrehaladása – OHV 

 

A korábbi elnökségi óta folyamatos a kapcsolattartás. Az október 19-i elnökségi ülésig a 

minőségfejlesztési szabályzat alapján még felmerülhet a tervek módosítása. 

Kindelmann Balázs a vizsgák értékelésének hiányát továbbra is problémának tartja, de 

elfogadható a javaslat egyelőre. Sujtó Attila egy letisztázott anyagot kér, mely 

benyújtásra kerülhet Gyárfás Tímea felé, ami előre kiküldésre kerül a részére, október 

14-ig szükséges a dokumentum elkészítése. 

 

6. Gólyatáborok 2016 – értékelés 

 

Sujtó Attila kéri, hogy, akinek van kérdése a korábban kiküldött beszámolókhoz, az 

tegye fel. A jelenlegi beszámoló főként a jövő évi gólyatáborokhoz jelentene hasznos 

alapot, főként a javaslatok megfogalmazása fontos a tartalmi részeknél a jövő évi 

szervezésekre. A tapasztalatokkal és következtetésekkel kapcsolatban (jövő évi kiírásnál 

a cég részére jó javaslati alaphoz) további megjegyzés nincs. 
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7. Elnökségi és kabinethétvége – értékelés 

 

Kindelmann Balázs a részönkormányzati szerkezet alkalmazását vitatja és a korábbi 

javaslatot elvetné. Az új terv alapján a hallgatók ugyanúgy megválasztanák a HÖK-öt, de 

az ülésekre online módon kerülne sor. Dömötör Tamás Albert szerint új 

információkhoz jutottunk a korábban átbeszéltekhez képest,. Szakterületek teljes 

hiánya, illetve egy-egy személy alkalmassága kérdéses, inkább a hozzáállás és a rendszer 

vet fel kérdéseket. A rendszer jelenleg alkalmatlan, de olyan kérdés is felmerült, hogy 

miért nincs utánpótlásképzés. Ez a hallgatói önkormányzati kultúra hiányát veti fel.  

Murai László főként a Hallgatói Önkormányzat létszámát tekinti kérdésesnek, hiszen a 

példamutatás ezektől a személyektől érkezik, ami gátolja az utánpótlást. A tisztségek 

halmozása is elfogadhatatlan. Traumberger Zsófia szerint az érdeklődés hiánya a fő 

probléma, de a felzárkózás sok ember részéről kérdéses. Tulajdonképpen saját magunk 

részére tartottunk előadást. Takáts Réka szerint hiányzik a motiváció a fejlődésre, mi is 

más tapasztalataiból próbálunk építkezni, de az ő esetükben ez nincs jelen. Inkább az 

önző érdekek merülnek fel és az utánpótlásképzés ezért fontos kérdés. Hoksza Zsolt 

Kindelmann Balázs aggodalmával osztozik, a használható információk összeszedése 

kifejezetten nagy nehézséget okozott (főként az információk eltérése miatt). Dömötör 

Tamás Albert elmondja, hogy a Kabinetülésen is összegzésre kerültek a mai elnökségin 

említett kérdések, ezért a következő elnökségi ülésen az előterjesztés elő fog kerülni. 

 

8. Egyebek: 

 

Traumberger Zsófia kérdezi, hogy a tanszerek elszállítása hogy fog történni.  Sujtó 

Attila elmondja, hogy erről a héten lesz információ. A másik kérdés az, hogy a HÖOK 

Közgyűlésre hogyan történik majd az indulás. Az a cél, hogy egyben történjen a leutazás, 

de az egyéni leutazás megoldása is lehetséges. 

 

Ülés vége: 19:23  
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Teendők határidőkkel ELTEfeszt táblázat kitöltése – október 9. 

Határozatok Az ELTE HÖK elnöksége egyhangúan 

támogatja, hogy az ELTE mandátumait 

Sujtó Attila vigye az október 15-16-án 

megrendezésre kerülő HÖOK Közgyűlésre. 

Az ELTE HÖK elnöksége egyhangúlag 

támogatja HÖOK elnök jelöltnek Gulyás 

Tibort. 

Az ELTE HÖK elnöksége egyhangúlag 

támogatja Kabinetfőnök jelöltnek Garbai 

Ádámot. 

Delegálások (személyi kérdések) - 

Dátumok  tanulmányi és szociális szakterületi 

vezetőképző tábor – október 28-30. 

HÖOK Közgyűlés – október 15-16. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés:  

 

 

_________________________________________   

Sujtó Attila   Horváth Luca  

Elnök  Elnök  

ELTE Hallgatói Önkormányzat                             Ellenőrző Bizottság                        

 ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

_________________________________________  

Hegedüs Gabriella  

Elnöki referens, jegyzőkönyvvezető  

ELTE Hallgatói Önkormányzat  
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