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JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

2016. október 12. szerda 16:30 

Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (1097 Budapest, Ecseri út 3. C/107-es 
terem) 

 

Napirend: 

1. Elnöki beszámoló 
2. Bejelentések 
3. Érdekképviseleti integráció - újragondolás 
4. HÖOK 

a. A közgyűlés programja és anyagai 
b. Beszámoló a választmány legutóbbi rendkívüli üléséről 

5. Projektek előrehaladása - OHV 
6. Egyebek 

Kezdés:16:38 

Az ülés 9 fővel határozatképes. 

Az elnökség 9 fővel támogatja Horváth Lucát jegyzőkönyvezetőnek. 

Az elnökség 9 fővel elfogadja az előzetesen elküldött napirendi pontokat. 

 

1. Elnöki beszámoló 

 

Sujtó Attila elmondja, hogy az EFOTT Kft. érvényes pályázatot adott le, Fazakas Áronnal 

lehet egyeztetni. Az érdekképviseleti fórummal kapcsolatban kérdezi Sujtó Attila, hogy 

hány fő lesz jelen, a részönkormányzati elnökök nem tudnak pontos számot mondani. 

Sujtó Attila elmondja, hogy megrendezésre kerül az Aula Magnában az ünnepélyes 

Szenátus, kéri, hogy hallgatók érdeklődését keltsék fel, a reggel 9 órai kezdés és az órai 

elfoglaltságok miatt nem valószínű a népszerűsége. Ezen kívül Sujtó Attila egyeztetett 

az Iskolaszövetkezettel. A Rektori sport pályázat változtatásának az egyeztetései 

megfelelően haladnak, levélben a tervezet el lesz küldve. 

 

2. Bejelentések  
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3. Érdekképviseleti integráció - újragondolás 

 

Az elnökség a Kindelmann Balázs által elküldött integrációs kérdést tárgyalja. Baranyai 

Melinda megosztotta észrevételeit. Fekete Flóra, Baranyai Melinda és Kindelmann 

Balázs megvitatják a koncepciót.  Sujtó Attila kifejtette a véleményét a kérdésről. Rádl 

Attila elmondja, hogy nehézkes emberi erőforrásból fenntartani a szombathelyi 

önkormányzatot. Baranyi Melinda és Kindelmann Balázs nem ért egyet a bizottságba 

való betagolódás elképzeléssel. Czabán Samu ismerteti az álláspontját, hogy nem 

feltétlen tartja fontosnak önálló részönkormányzat létrehozását. Traumberger Zsófia 

elmondja, hogy a félelme a szombathelyi érdekképviselők hozzáállásából ered. Sujtó 

Attila véleménye szerint energiát kell belefektetni abba, hogy felkeltsék a hallgatók 

érdeklődését. Czabán Samu elmondja, hogy nincsenek praktikus okai annak, hogy külön 

részönkormányzatot hozzanak létre.  

16:58-kor a mandátumok száma 10-re növekszik. 

Sujtó Attila szünetet rendelte el 17:25-kor. 

 

Az ülés 19:21-kor folytatódik. 

Murai László Czinege Andrásra ruházza mandátumát. Kindelmann Balázs pedig Zák 

Andásra ruházza mandátumát. 

 

Baranyai Melinda problémának találja az üléseken való online kommunikációt 

Sujtó Attila felvetett pár alternatívát, miszerint könnyebbséget jelentene, ha lenne 

valaki, aki összefogja az információkat. 

Fekete Flóra elmondja, hogy nem tartja reálisnak, hogy felügyeljék a Budapestről a 

szombathelyieket. 

Zák András elmondja, hogy fontosnak tartja, hogy az ottani IK-s hallgatók is IK-snak 

tartsák magukat. Fekete Flóra szerint az alulról szerveződést gátolja ez a megoldás, 

Baranyai Melinda nem látja problémának szerinte elképzelhető, hogy szombathelyi 

hallgató legyen PPK-s küldöttgyűlési tag. 

Sujtó Attila szerint nem kaphatnak a szombathelyiek rosszabb képviseletet, mint egy 

pesti hallgató. Zák András nem érzi a személyes jelenlétet elengedhetetlenek. Fekete 
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Flóra nem tartja jó megoldásnak. Rádl Attila szerint az érdekek nem változnak a 

helyszínek miatt. Czinege András szerint jobban kéne strukturálni a beszélgetést, 

kérdez a szavazásról.  Baranyai Melinda szerint hosszabb időt kéne eltölteni ezzel a 

kérdéskörrel,  Czabán Samu nem tartja reálisnak, hogy Pestről átlátnák a problémát. 

Sujtó Attila elmondja, hogy helyszínen fogják megoldani az operatív ügyeket. A 

szombathelyiek még nem mondták el mit szeretnének, hogy látják az integrációs 

problémát. Fekete Flóra elmondja, hogy problémásnak látja, hogy a Kancellária nekünk 

ad át a feladatokat. Sujtó Attila összegezve elhatározza, hogy egy projektnapot rá 

szánjuk az integrációs kérdéskör megoldására. Czabán Samu kéri, hogy az érintett 

részönkormányzatok készítsenek vitaindító modellt. Czinege András kéri, hogy az 

elnökhelyettes járja végig a különböző részönkormányzati modelleket. 

 

4. HÖOK 

a. A közgyűlés programja és anyagai 

Sujtó Attila kérdezi, hogy a közgyűlés anyagokhoz van-e bárkinek hozzászólása, fontos, 

hogy felelősséggel tudja képviselni az egyetemet. Az elnökség egyhangúlag támogatja az 

anyagokat. 

 

b. Beszámoló a választmány legutóbbi rendkívüli üléséről 

A képzések maximális önköltségéről volt szó, az Államtitkárság erre nyújtott be anyagot, 

irreálisan magas összegeket határoztak meg. Számítást mutattak be az önköltségek 

növelésének hatékonyságáról. A választmány határozott, hogy  ezt nem tudja így 

támogatni, több anyagot, további számításokat kért. 

 

5. Projektek előre haladása - OHV 

 

Az OHV-ról jövő héten lesz hosszabban szó. 

6. Egyebek 
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Sujtó Attila elmondja, hogy Hegedüs Gabriella küldött ki email-t az Alapszabály-

módosításokkal kapcsolatban, kéri, hogy ezt ellenőrizzék az elnökök. Czinege András rá 

fog kérdezni a Küldöttgyűlésen a Lukács Károly által említett problémákra. Felveti a 

pályázatok rövidséget, Sujtó Attila egyetért. Czabán Samu nehezményezi, hogy az ÁJK 

HÖK kimaradt az iskolaszövetkezeti egyeztetésből.  

 

 

Ülés vége: 20:06   

 

Teendők határidőkkel Alapszabály módosítással kapcsolatos email 

ellenőrzése 

Határozatok - 

Delegálások (személyi kérdések) - 

Dátumok - 
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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 

 

 

 

 

 


