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JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

2016. október 26. szerda 17:00 

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

 

Napirendi pontok: 

 

1. Iskolaszövetkezet: negyedéves értékelés - vendégünk: Nagy Gergely Gyula 

2. Elnöki beszámoló 

3. Bejelentések 

4. Rektori sportpályázatok - 2017 tavasz 

5. Projektek előrehaladása - OHV 

6. Érdekképviseleti integráció 

7. Egyebek 

 

Kezdés: 17:15 

 

Sujtó Attila köszönt mindenkit. Kérdezi az ellenőrző Bizottságot, minden szabályos volt-

e. A válasz igen. 

A mandátumellenőrzés után megállapították, hogy az elnökségi ülés 7 fővel 

határozatképes. 

Egyhangúlag elfogadják a napirendi pontokat, módosító javaslat nincs. 

 

1. Iskolaszövetkezet: negyedéves értékelés - vendégünk: Nagy Gergely Gyula 

 

A vendégek Nagy Gergely Gyula és Csordás Péter. Nagy Gergely Gyula beszámol az 

elmúlt negyed évről, elmondja, hogy nagyjából egy hónapja találkozott az elnökséggel, 

azóta az a fejlemény született, hogy a faktorálás már a célegyenesben van, órákon belül 

meg fog érkezni a faktoring cégtől az első kifizetés. A pénzüggyel voltak problémák, pár 

szerződés mintát újra kellett iratni az ELTE kérésére, emiatt csúszásban van a kifizetés, 
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így az első összeg nem érkezett meg október 10-ig. Most már minden szükséges 

dokumentum bent van a faktoring cégnél, minden rendben találtak. Innentől minden 

hónapban rendszeresen fog ez működni. Az ELTE-s számlákat a cég néhány napos 

határidővel át tudja utalni az iskolaszövetkezetnek, így megoldódik majd a cash flow 

probléma.  

Augusztus óta egyre gördülékenyebben megy az együttműködés, sok dolgozó hallgató 

van, kevés a probléma.  

Ezen kívül még egy kérdéses pont van a legutóbbi Közgyűlés óta személyi ügyek 

tekintetében, emiatt kell majd még egy Közgyűlést tartani, hiszen még nincsenek 

érvényes Felügyelő Bizottsági tagok. Ez az EMMI-től függ. A választ szeptember eleje óta 

várják. Rikker Emiliával rendszeresen tartja emiatt a kapcsolatot.  

Nagy Gergely Gyula kérdezi, miben látnak változást az elnökség tagjai a korábbiakhoz 

képest. Kindelmann Balázs kérdezi, mennyibe kerül a faktoring cég. Nagy Gergely 

Gyula válaszol, ennek a legjelentősebb díja az induló költség, ami 83 000 forint. Ezután 

pár %-os kamatozása van. Minden hónap 10-ig rendelkezésre fog állni majd a számlán a 

pénz, amiből az iskolaszövetkezet a kifizetéseket teljesíteni tudja. Csordás Péter 

elmondja, hogy ez éves szinten 300 000 forintba kerül nekik. Murai László kérdezi, 

hogy az október 10-i pénz mikorra várható. Csordás Péter elmondja, hogy ők már 

minden papírt leadtak ehhez, ha megérkezik a pénz, onnantól számított két munkanap. 

Kindelmann Balázs kérdezi, hogy kapott-e bárki hozzáférést ahhoz a táblázathoz, 

amelyben lehet követni a pénzügyeket. Csordás Péter elmondja, hogy ezzel 

kapcsolatban Balogh Dániellel egyeztetett, ha azt a sablont használják, amit ő küldött, 

akkor ő ezeket őszi szünetben felviszi a táblázatba. Nagy Gergely Gyulának technikai 

jellegű kérése, hogy belépésnél a hallgatókat úgy küldjék, hogy jelöljék meg, melyik 

foglalkoztatási körben fog az illető dolgozni, ennek megfelelően fognak vele szerződést 

kötni. Csordás Péter elmondja, hogy az ELTE PPK megkereste őket, hogy segítsenek egy 

kutatáshoz embereket gyűjteni, ehhez kéri a kommunikációs segítséget. Nagy Gergely 

Gyula elmondja, hogy a kutatás novemberben lesz, 150 hallgatónak kell részt venni, 3 

órás tesztkitöltés lesz. Nagyjából 2000 forintot kapna egy hallgató. A tagok fognak 

közvetlenül emailt kapni, de kéri, hogy ezt kommunikáljuk a hallgatók, HÖK-ös 

tisztségviselők felé. Van még egy önkéntes projekt, lesz a Lágymányosi Campus Gömb 
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Aulájában egy plakát kiállítás. Ez két héten keresztül fog tartani, ha ismerünk művészet 

kedvelő hallgatókat, kérjük, hogy segítsék jelenlétükkel a rendezvény sikerét.  

Sujtó Attila köszöni Nagy Gergely Gyula és Csordás Péter jelenlétét. 

 

2. Elnöki beszámoló 

 

Sujtó Attila elmondja, hogy november 11-13-ig lesz a HÖOK vezetőképző tábor, péntek 

reggel 7:30-kor lesz indulás, a buszok meg vannak már rendelve. Kérdezi, melyik karról 

hányan mennének, Budapestről összesen 170-en lehet menni. ÁJK: 5, BTK: 12, IK: 8, 

kolHÖK: nem tudja még, PPK: 10, TTK: 5, TÓK: 8, BGGYK: nem tudja még, EHÖK: 8. Ez 

nagyjából 50-60 körül van.  

Kaptunk közérdekű adatigénylést a gólyatáborokkal kapcsolatban, az igénylő nem tette 

fel rendesen a kérdést, ezt jelezte Sujtó Attila, viszont erre nem kapott visszajelzést. 

Innentől kezdve az igénylés semmisnek tekinthető. 

Sujtó Attila elmondja, hogy volt probléma a hirdetési felületekkel kapcsolatban a 

Lágymányosi Campuson, ez megoldódott. Hoksza Zsolt jelzi, hogy az Iskolamarketing 

képviselője elmondta, hogy 10 ezer forinttal büntetik azt, aki rossz helyre teszi ki a 

plakátot a HÖK aláírásával. Ebbe viszont a HÖK ilyen módon nem akar ebbe beleszólni.  

Sujtó Attila folytatja, a gólyabálokkal kapcsolatban Fazakas Áron mindent elmondott. 

Már elkezdte összeszedni a Kari Napok dokumentációit is. Ezen kívül Sujtó Attila kéri, 

hogy a részönkormányzatok a gólyatáborokat olyan szinten kezdjék el tervezni, hogy 

legyen meg az időpont és helyszín. Kindelmann Balázs kérdezi, hogy Szombathellyel mi 

legyen, mert nekik ezáltal az egész gólyatábori struktúrájukat át kell alakítani.  

Sujtó Attila mindenkinek köszöni, aki részt vett a fórumon és a megemlékezésen. A 

fórum nem volt sikertelen, remélhetőleg következő alkalommal több résztvevő lesz. 

Sujtó Attila ma találkozott Nánay Jánossal, a kérdőívet elküldi még ma, kéri, hogy 

mindenki jelezzen vissza péntekig. Ezen kívül egy ötletpályázat kiírást is kiküld, erre 

vasárnapig jelezzen vissza mindenki.  

Sujtó Attila a rektori sportpályázatok anyagi hátteréről számol be, az együttműködés 

meg lesz oldva. A kritériumrendszert együtt fogják kidolgozni. Ez a gyakorlatban annyit 

jelent, hogy a megmaradt rektori kulturális és sportpályázati pénzt fel lehet használni 
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egyéb célokra is. Fekete Flóra elmondja, hogy a hallgatói pályázatokra viszont nem fog 

növekedni az alap, Sujtó Attila szerint ezzel ugyanúgy hallgatói érdekeket szolgálunk, 

csak egy nagy kört spórolunk meg mindenkinek. Hoksza Zsolt kérdezi, mi a terv a nagy 

rendezvényekkel (pl. 5vös 5), Sujtó Attila elmondja, hogy ez ugyanúgy belekerül ebbe a 

kalapba, ezt a BEAC támogatni fogja. Ennek a tartalmi elemeit ki kell még dolgozni.  

Murai László megkérdezi, hogy kulturális és sport pályázatoknál ki lehet-e küszöbölni, 

hogy a BEAC-os rendezvények támogatásra kerüljenek. 

Kindelmann Balázs megkérdezi, hogy járt-e Sujtó Attila Kancellár Úrnál, Sujtó Attila 

válaszol, nem. 

 

3. Bejelentések 

 

Fekete Flóra bejelenti, hogy a szociális támogatásnál a Budapesttől való távolság 

funkció nem működik megfelelően, és kéri, hogy az elnökség kérvényezze, hogy 

frissítsék a Neptunnak ezt a részét. Sujtó Attila támogatását fejezi ki, mert minden 

hallgató érdeke ezt diktálja. 

 

4. Rektori sportpályázatok -2017 tavasz 

 

Sujtó Attila elmondja, hogy a pályázatok elfogadása levélszavazás útján fog történni, 

röviden ismerteti a pályázatot. Az elnökség megtárgyalja a pályázat kiírást, és 

meghatározzák az időpontokat a szabályzatoknak megfelelően. Kindelmann Balázs 

megkérdezi, hogy működik az árajánlatok kérdése, és változtatási indítvánnyal él, hogy 

kerüljön bele, hogy a nem BEAC-os 100000 forint feletti árajánlatra legyen 3 ajánlat. 

Sujtó Attila ismerteti a módosításokat.  

Fekete Flóra elmondja, hogy hiányolja a pontrendszert.  Hoksza Zsolt válaszol, ez nem 

most fog megszületni. Sujtó Attila levonja tanulságnak, hogy a jövőben másképpen 

legyen, de erre lesz jó majd a módosítás is. Sujtó Attila szimpátiaszavazást kér a 

pályázatról, amit az elnökség minden tagja támogat. 

 

5. Projektek előrehaladása - OHV 
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Szalma Edina hiányában nem folyik érdemi beszélgetés, mert az elnökség kíváncsi az ő 

véleményére is. 

 

6. Érdekképviseleti integráció 

 

Sujtó Attila röviden ismerteti az előre elküldött integrációs anyagot. Fekete Flóra kéri, 

hogy az ábra valamilyen formában kerüljön megosztásra.  Kindelmann Balázs 

elmondja, hogy az összes érintett részönkormányzati HÖK-nek lesz egy kihelyezett 

alelnöke, és az ELTE HÖK-ben is lesz egy alelnök/referens, aki koordinálja az embereket 

egy bizottságban. A részönkormányzati alelnökök részt vesznek a Hallgatói 

Önkormányzatok munkájában. A karok közösen fizetnek egy irodavezetőt, aki segít a 

hallgatók tájékoztatásában. Baranyai Melinda elmondja, hogy az ottani 

érdekképviselők az alelnökség munkáját segítik majd, a projektek operatív tagjai 

lesznek. A részönkormányzatok egyenként határozzák meg az ottani szokásoknak 

megfelelően, hogy mik a tisztségviselők feladatkörei. Minden alelnök a saját 

részönkormányzatának számol be. Az ELTE HÖK-ös tisztségviselőt az ELTE HÖK 

Küldöttgyűlése választja meg. Sujtó Attila kéri,  hogy ezekre a tisztségekre csak 

szombathelyi hallgatók legyenek.  

Fekete Flóra megkérdezi, hogy az ottani rendezvények, hogy lesznek megszervezve. 

Baranyai Melinda elmondja, hogy a Bizottság szervezné és a részönkormányzatok 

közösen viselnék az anyagi terhet. 

Hoksza Zsolt megkérdezi, hogy mi a további menetrend. Sujtó Attila elmondja, hogy ha 

ez tervezet elfogadásra kerül, akkor a le nem zárt kérdések megtárgyalására is sort kell 

keríteni, például a kollégiumi helyzettel kapcsolatos egyeztetésre. Márciusban ennek 

fényében kerülnének kiírásra a választások.  Fontos, hogy figyelni kell arra is, hogy 

február 1-jén a hallgatók ne vesszenek el a szociális támogatás pályázásnál.  Fekete 

Flóra megkérdezi, hogy a szombathelyiek látták-e az anyagot, Sujtó Attila válaszol, nem. 

Sujtó Attila elmondja, hogy a leutazás kérdéséről még egyeztet, megpróbálják 

rendelkezésre bocsátani a járműparkot. 
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Sujtó Attila megkérdezi, hogy a kolHÖK miként képzeli a szombathelyi integráció 

jövőjét a kollégiumok tekintetében. Fekete Flóra elmondja, hogy már több alternatíva is 

megfordult a fejükben. Sujtó Attila megkérdezi, hogy írásban mikor tudja az 

elnökségnek megmutatni. Fekete Flóra elmondja, hogy december elejére biztosan 

meglesz. Hoksza Zsolt megkérdezi, hogy KSZK-s konstrukció mikor derül ki. Fekete 

Flóra elmondja, hogy napokban tárgyal Babos Jánossal. Sujtó Attila elmondja, hogy 

novemberben az elnökség tárgyalja majd a megmaradt kérdéseket. 

Sujtó Attila elmondja, hogy a jogi és szabályzati referens 3 jelöltből 1 fő írt vissza, akit 

meghallgat majd Sujtó Attila és Dömötör Tamás Albert, utána Küldöttgyűlésre nyújt majd 

be pályázatot, ha szeretné megpályázni a tisztséget.  

 

7. Egyebek  

 

Sujtó Attila elmondja, hogy csütörtökön lesz egy BTK-s és PPK-s rendezvény is. 

Baranyai Melinda mindenkit sok szeretettel vár. Traumberger Zsófia ismerteti, hogy 

felhívták a belső ellenőrzéssel kapcsolatban, és valószínűleg a többi elnököt is fogják 

keresni. 

 

Teendők határidőkkel október 28.  - kérdőívről való visszajelzés 

október 30. - ötletpályázat kiírással 

kapcsolatos gondolatok, megjegyzések 

Határozatok - 

Delegálások (személyi kérdések) - 

Dátumok  november 11-13 : HÖOK vezetőképző tábor  
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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  


