EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KÜLDÖTTGYŰLÉS

Jegyzőkönyv
2016. október 12. (szerda) 17:30 óra
Helyszín: ELTE BGGYK (1097 Budapest, Ecseri út 3.)
Előzetesen kiküldött napirend:
1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója
2. Ellenőrző bizottság tájékoztatója
3. Alapszabály módosítás – III. fejezet BGGyK HÖK Alapszabálya
4. Egyebek
Sujtó Attila megnyitja az ülést, köszönt mindenkit. Kérdezi az Ellenőrző Bizottságtól,
hogy szabályosan lett-e összehívva a Küldöttgyűlés, a válasz igen. Az Ellenőrző Bizottság
megállapítja, hogy az ülés 25 fővel határozatképes.
Sujtó Attila Dudás Rékát javasolja jegyzőkönyvvezetőnek, ezt a Küldöttgyűlés 25 fővel
egyhangúlag elfogadja.
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Sujtó Attila kéri, hogy döntsenek az előzetesen kiküldött napirendi pontokról. Sujtó
Attila kéri, hogy a 3. napirendi pont a HKR módosító javaslata legyen, így 4. napirendi
pont legyen a BGGYK HÖK Alapszabályának módosítása, és 5. napirendi pont pedig az
Egyebek. A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot, és egyhangúlag
elfogadja az így kialakult napirendi pontokat.

1. Beszámolók
Sujtó Attila elmondja, hogy a beszámolók kiegészítése következik. A Küldöttgyűlés
tagjai intézhetnek kérdéseket a beszámolókhoz, ezután történik majd azok elfogadása.
Sujtó Attila elmondja, hogy az írásban elküldött beszámolóját néhány gondolattal
egészíti ki: A mai nap folyamán szolgáltatásfejlesztési ülésen vett részt, ahol feladatként
vállalták, hogy kérdőíveket tesznek majd közzé arra vonatkozóan, hogy a hallgatók a
jelenlegi egyetemi szolgáltatásokkal elégedettek-e. Várnak megvalósítandó ötleteket is a
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hallgatóktól. Ezen kívül részt vett a HÖOK Közgyűlésén. Kérdés nem érkezett
beszámolójához.
Sujtó Attila elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A teremben mandátumváltozás történt, mandátumellenőrzés után a Küldöttgyűlés 26 fővel
határozatképes.
Dömötör Tamás Albert is kiegészíti beszámolóját, elmondja, hogy Kolláth Mihállyal új
honlap megalkotásán dolgoznak, amíg az informatikai referens tisztséget még nem töltik
be, ketten álltak neki a munkának. Nem érkezett hozzá kérdés.
Dömötör Tamás Albert elnökhelyettes beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag
elfogadta.
A teremben mandátumváltozás történt, mandátumellenőrzés után a Küldöttgyűlés 28 fővel
határozatképes.
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Bence Norbert azzal egészíti ki beszámolóját, hogy október 11-én EHÖK SZÖB ülést
tartott, ahol a bizottság a méltányossági kérelmeket bírálta el. Ezen kívül egyeztettek a
párhuzamos képzés kompenzációjáról, az Erasmus+ kiegészítő támogatásról és a
kulturális támogatásról.
Bencze Norbert szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Zima Richárd is kiegészíti a beszámolóját, miszerint előző pénteken, szombaton és
vasárnap megtartották az ELTE Online projektjét, ahol leginkább a csapatépítés és a
hosszú távú stratégiák felvázolása kerültek középpontba.
Zima Richárd ELTE Online főszerkesztő beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag
elfogadta.
Papp Dorottya kiegészítésként elmondja, hogy elfogadták a tudományos pályázatokat,
már csak a kiírásra várnak. Október 11-án részt vett a Tanulmányi Bizottság ülésén.
Papp Dorottya tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Szalma Edina október 7-én Oktatási és Képzési Tanácson vett részt. Október 11-én
köztársasági ösztöndíj megbeszélésén vett részt. Ezen kívül szervezi a szakterületi
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hétvégét Bencze Norberttel közösen. Elmondja, hogy szükséges lenne az ELTEfeszt
munkatáblázatában az üresen maradt helyeket feltölteni. Kéri, hogy a dolgozók
adataikat email-en keresztül küldjék el, így lesz megoldva a kifizetésük. Végül pedig
elmondja, hogy holnap reggel Szombathelyre látogat.
Szalma Edina tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta
Kolláth Mihály kiegészíti beszámolóját, Dömötör Tamás Albert már utalt a honlap
átalakítására. Jelenleg van egy-két probléma, amit át kell hidalni. A héten nekikezdenek a
munkának, és remélhetőleg jövő hónapban már készen lesznek vele.
Kolláth Mihály kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag
elfogadta.
Nagy Anett nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját
Nagy Anett tanárképzési referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Dömötör Tamás Albert elmondja, hogy Balogh Dániel kimentését kérte, így ő számol be
helyette.
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iskolaszövetkezettel is.
Balogh Dániel gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Dunka Sarolta Noémi elmondja, hogy megtartották második bizottsági ülésüket, ahol
Szontágh Anikó is részt vett. Értékelték az Erasmus+ pótpályázatot és az Erasmus7
sikerességéről is szó esett. Novemberben kerül megrendezésre a Külügyi Börze.
Dunka Sarolta Noémi külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag
elfogadta.
Dömötör Tamás Albert elmondja, hogy Hegedüs Gabriella is kimentését kérte, ő nem
szeretné kiegészíteni a beszámolóját.
Hegedüs Gabriella elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Dávid Szamanta elmondja, hogy lezárult a tanszergyűjtés, sikeresnek ítéli meg a
kampányt. Tervez egy ELTE Online cikksorozatot a fogyatékossággal elő hallgatókkal,
amelynek célja a sztereotípiák leküzdése lenne.
Dávid Szamanta esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag
elfogadta.
Fazekas Áron nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját
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Fazakas Áron rendezvényekért felelős referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag
elfogadta.
Móczik Alexandra nem szeretné kiegészíteni beszámolóját.
Móczik Alexandra sportügyi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.
2. Ellenőrző bizottság tájékoztatója
Horváth Luca elmondja, hogy az elmúlt időszakban nem történt megkeresés, két
szakterületi bizottsági ülésen nem tudtak részt venni. Nem érkezik kérdés az Ellenőrző
Bizottsághoz.
3. HKR általános részének módosító javaslata
Sujtó Attila elmondja, hogy a HKR vonatkozó szabályozása korlátok közé szorította,
azokat a hallgatókat, akik többféle tevékenység alapján részesülnek közéleti
ösztöndíjból, például a részönkormányzati tisztség betöltése mellett képviselik az ELTEs hallgatókat a HÖOK-ban. A jelenlegi szabályozás szerint ha az ösztöndíj havi mértéke
meghaladta a hallgató normatíva 100%-át, akkor nyilatkozat formájában önként le
kellett mondania az ezt meghaladó összegről, holott a közéleti ösztöndíjakról szóló
küldöttgyűlési határozat értelmében a teljes összeg járna neki. A probléma megoldásra
vár, mert az Oktatási Igazgatóság is nehezen tudja kezelni ezeket a levonásokat, valamint
méltánytalan az érintett hallgatókkal szemben is. Ennek feloldására készítettek elő egy
javaslatot, de azt nem vitatták meg kellően, így szeretné, hogy a Küldöttgyűlés előtt
beszéljenek erről. Az előterjesztés a következő: A hallgatói normatíva 200%-ánál több
ösztöndíjat ne lehessen havonta közéleti jogcímen megkapni.
Bencze Norbert ezt azzal egészíti ki, hogy az előterjesztett szövegben még fellelhetőek
fogalmi hibák (pl. jogcím kifejezés használata), melyek ha olyan döntést születik, akkor
korrigálni kell.
Kindelmann Balázs elmondja, hogy a 200 % túl sok, a Küldöttgyűlés hozzon erről a
döntést, de az ELTE HÖK számára hozzák meg a határozatot, és nem szabad hagyni, hogy
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ezt később kihasználják. Kindelmann Balázs javaslata, hogy a hallgatói normatíva
150%-ában maximalizálják a juttatásokat.
Czabán Samu csatlakozik, kéri, hogy 100% fölé ne emeljék a juttatások maximalizálását,
szerinte a módosító javaslat elrugaszkodott a valóságtól. Kiemeli, hogy hallgatói típusú
munkából ne származzon ennyi összeg, hiszen ez rossz üzenet a társadalom felé és a
hallgatók felé is. Sokkal szerényebbeknek kell lennünk. Elmondja, hogy az ÁJK HÖK
ellenezni fogja a módosítást.
Sujtó Attila annyiban egészíti ki korábbi mondani valóját, hogy ez a gyakorlatban nem
azt jelenti, hogy megemelnénk az ösztöndíjakat. Reagál Czabán Samu szociális alapú
ösztöndíjakkal kapcsolatos utalásra, a HÖOK előrehaladott egyeztetéseket folytat a
fenntartóval egy nagyobb ösztöndíjreform csomagról, melynek részeként rendeznék
többek között a köztársasági ösztöndíjak mértékét, valamint javasolták a hallgatói
normatíva emelését is.
Czabán Samu reagál, ez a tervezet egy jó tervezet. A Küldöttgyűlés elvileg hatékonyan
megelőzi a visszaélési lehetőségeket, de HKR biztosabb kontroll erre. Ha ezt is
megnyitjuk, félő, hogy később még a 200 % fölé emelkednének a juttatások.
Ványa Bertalan szerint rossz a megfogalmazása a javaslatnak. Az, akinek több HÖK-ös
tisztsége van egyszerre, egy limit felett kaphatsz ösztöndíjat, ezt külön el kell
magyarázni a hallgatóknak. Hozzáteszi, hogy az ISZTK keretek lennének túlterhelve,
emiatt negatívan csapódna le ez a hallgatók irányába.
Sujtó Attila elmondja, hogy ELTE HÖK-ön belül a pozícióhalmozás az alapszabályban
foglalt összeférhetetlenségi szabályok miatt nem lehetséges. Sajnálatos, de fontos
beismerni és belátni továbbá, hogy a HÖK-öknek elmozdult a súlypontja a mozgalmi
jellegről, ma már a hallgatók valamint az egyetemi testületek, ahol jelen van a hallgatói
képviselet jelen van, nagyon magas elvárásokat támaszt a képviselőkkel szemben,
professzionális munkát vár el napról napra. Fontos ezért, hogy a piaccal nekünk is
versenyezni kell, legyen vonzó a közéleti tisztség vállalása, és nagy felelősséget vállaló
hallgatók munkáját anyagilag is megbecsüljük. Ez néhány kar esetében komoly
problémát, utánpótlásbeli nehézségeket okoz.
Papp Dorottya több dologra reflektál: díjazandó az, ha közélettel foglalkozik egy
hallgató, bármilyen jogcímen is, fontos saját személyének a fejlődése. Viszont egyetért a
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Czabán Samu által mondottakkal, méghozzá: kérdéses, milyen társadalmi hatása lenne
annak, ha a HÖK-ös ösztöndíjak elérnék a minimálbért. Felmerül az is, milyen jogon kap
ennyi pénzt egy egyetemi hallgató. Ráadásul a közéleti ösztöndíj mellett egyéb
juttatásokra is jogosult (tanulmányi ösztöndíj, szociális támogatás). A hallgatók ne azért
kezdjenek érdekképviselettel foglalkozni, mert pénzt kapnak érte, ez nem jó motiváció.
Ezen kívül nem csak pénzzel lehet motiválni őket, hanem azzal is, ha bevonjuk őket
döntési ciklusokba, ha van beleszólási lehetőségük.
Papp Dorottya szerint 5-10 %-os keretbe beleférhet még a módosítás.
Czabán Samu hozzáteszi, hogy egy joghallgató egy gyakornoki helyen 120 ezer forintot
keres meg. Ezért is elrugaszkodott a módosítási javaslat a társadalmi viszonyoktól.
Kiemeli, hogy ne legyen HÖK-ös az, aki csak az ösztöndíj miatt jön.
Lukács Károly elmondja, hogy ő Sujtó Attila érvelésével egyet tud érteni. Aktív és
közügyek iránt érdeklődő hallgatókat veszíthetünk el amiatt, hogy inkább elmegy
dolgozni. A hallgatói normatíva 100%-a megélhetéshez szükséges.
Zák András hozzáteszi a piaci versennyel kapcsolatban, hogy az Informatikai Karon 5
tisztségviselőt

veszítenek

el,

mert

harmadévesként

a

hallgatói

normatíva

háromszorosáért vállal munkát a tanulmányai mellett. Ha valaki valóban végez annyi
munkát, az meg tudja kapni a magas összeget a normatíva emelése nélkül is.
Murai László elmondja, hogy az elnöki ösztöndíja és a HÖOK-tól származó juttatása
korlátozódik le ebben a 100%-os küszöb miatt. Egy HÖK vezető maximum 87500
forintot vehet fel, mert ez a magyar létminimumnak megfelelő összeg. Elmondja, hogy a
köztársasági ösztöndíj 34 000 forint havonta, amin mindenképpen változtatni kellene.
Viszont mi a köztársasági ösztöndíj rendszerét csak közvetetten érjük el, ellenben a HÖK
tevékenység a mi kezünkben van. Murai László szerint a 200%-os limit valóban sok
lenne, a BTK részéről a 150%-os emelést tudja javasolni, szerinte a 185 000 forintos
keret nem kiemelkedő a többi HÖK-höz képest. Kiemelendő versenyképesség a piacon,
egy diákmunkás nem hoz 100 millió forintokról döntéseket, nem kell több száz fős
csapatot vezetnie, ilyen szempontból lényegesen nagyobb felelősség hárul a HÖK-ben
dolgozó tisztségviselőkre. Végezetül elmondja, hogy ennek ellenére megérti Czabán
Samu álláspontját.
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Égerházi Bálint szerint más HÖK-ösökhöz kellene viszonyítani. Nem lenne jó
tisztséghalmozással járó üzenetet közvetíteni. Kérdezi, valóban megéri-e a HKR
módosítása pár ezer forintért.
Papp Dorottya elmondja, hogy az egyetemen a legmagasabb ösztöndíj havonta 100 000
forint, maximum 134 000 forint más ösztöndíjjal együtt. Elismeri, hogy nagy felelősség a
HÖK-ös tisztség betöltése, de nem tartja indokoltnak ezt a nagy különbséget más
ösztöndíjakhoz hasonlítva. Hozzáteszi, mi is tudnánk segíteni a társadalmi hozzáálláson
példamutatással. A kezdő fizetések messze nem érik el a 180 000 forintot.
Összességében Papp Dorottya szerint túlzás a 150%-os emelés is.
Czabán Samu szerint a HÖK nem tud versenyezni az Informatikai Kar hallgatóinak
munkalehetőségeivel, hiszen a HÖK ISZTK kerete limitált. Amit mi nem veszünk fel az
ISZTK keretből, az a többi hallgatónak marad meg. A HÖK nagy felelősség.
Murai László azt kifogásolja, hogy úgy beszélnek erről, mintha innentől kezdve 180-200
000 forintos fizetés lenne az alapvető, ez nem így van. Egy látszatszabályozást
szeretnénk kibővíteni,

azért,

hogy egy ember több tisztségért elfogadottan

megkaphasson több mint 120 000 forint.
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Égerházi Bálint szerint nem dolgozunk, hanem önkéntesek vagyunk, amiért ösztöndíjat
kapunk. Álláspontja szerint sem kellene, hogy több legyen 119 000 forintnál a maximális
juttatás mértéke.
Czabán Samu szerint csak kevés embert érintene a módosítás, célszerűbb lenne nem
kinyitni ezt a kaput. Ezzel Papp Dorottya is egyetért.
Lukács Károly szerint jelenleg ez egy valódi szabályozás, ha van kiskapu, akkor lesz egy
látszat szabályozás. Van egy felső limit, ami egy elvi kérdés, a jövedelmezését szabja
meg.
Bencze Norbert elmondja, hogy a hallgatói normatíva 2007 óta nem emelkedett, de ma
már az a pénz nem ennyit ér, ez nem rajtunk múlik. A módosítás egyik fő célja, hogy
tisztábbá tegye az ösztöndíjakat, keretek között tartsa. Bencze Norbert szerint országos
szinten van ebben egy egyetértés.
Sujtó Attila összefoglalja az elhangzott javaslatokat: A hallgatói normatíva 200%-ánál
több ösztöndíjat ne lehessen havonta több jogcímen megkapni. Ezzel ellentétes javaslat
érkezett az Informatikai Karról, miszerint a hallgatói normatíva 150%-ánál több
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

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KÜLDÖTTGYŰLÉS
ösztöndíjat ne lehessen havonta közéleti jogcímen megkapni. Ezen kívül érkezett olyan
javaslat is, hogy ne legyen HKR módosítás a témában.
Rádl Attila ügyrendi javaslatként felveti, hogy először az előterjesztésről legyen
szavazás, vagyis arról,
szükséges-e a módosítás. Ha szükséges, akkor szavazzanak a felmerült konkrét
javaslatokról.
Ezeknek megfelelően Sujtó Attila megkérdezi, hogy a Küldöttgyűlés szükségesnek érzi-e
azt, hogy a hallgatói juttatásoknak közéleti jogcímen való havi összegén, mely a hallgatói
normatíva 100%-a, kell-e változtatni? A szavazás eredménye: 16 igen, 11 nem és 0
tartózkodás.
Sujtó Attila megkérdezi, hogy a Küldöttgyűlés egyetért-e az eredeti módosítási
javaslattal, vagyis azzal, hogy a hallgatói juttatásoknak közéleti jogcímen való havi
összegén a hallgatói normatíva 200%-ában való maximalizálása indokolt. A szavazás
eredménye: 0 igen, 25 nem, 2 tartózkodás.
Sujtó Attila megkérdezi, hogy a Küldöttgyűlés egyetért-e azzal, hogy a hallgatói
juttatásoknak közéleti jogcímen való havi összegén a hallgatói normatíva 150%-ban való
maximalizálása indokolt. A szavazás eredménye: 16 igen, 10 nem és 1 tartózkodás
Sujtó Attila köszöni az érveket, és, hogy ilyen tartalmas vitát tudtak tartani.
4. Alapszabály módosítás – III. fejezet BGGyK HÖK Alapszabálya
Sztrecsko Boglárka elmondja, hogy összesen két pont módosul az Alapszabályban, ezen
kívül Horváth Luca visszajelzésére még egy módosítás szükséges.

A BGGYK

Küldöttgyűlése egyhangúlag támogatta a módosítási javaslatot.
Az ELTE HÖK Küldöttgyűlése is egyhangúlag támogatja a BGGYK HÖK Alapszabály
módosítását.
5. Egyebek
Fekete Flóra sok szeretettel vár mindenkit a Városligeti Szüreti Mulatságra.
Lukács Károly elmondja, hogy az előző Küldöttgyűlés óta két súlyos fejlemény történt,
egyrészt a gólyabálok közbeszerzésének érvénytelensége és a kulturális, szakmai
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pályázatok kiírása. A Kabinet kitesz magáért, de gyakorlat azt mutatja, hogy más
szervezeti egységek rossz irányba mennek.
Sujtó Attila elmondja, hogy a gólyabálokkal kapcsolatban Fazekas Áron felveszi a
kapcsolatot minden részönkormányzattal. A szakmai, kulturális pályázat egy beszerzési
probléma, de nem a mi hibánkból fakad. Sujtó Attila a jövő heti érdekképviseleti fórumra
invitál mindenkit. Jó lenne, ha hasonló kérdésekben hasonló vitákat tudnánk lefolytatni.
Október 20-án lesz, a pontos tervet addig még közzéteszik. A fórum után egy 1956-os
megemlékezés is lesz.
Ülés vége: 19.05
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Teendők határidőkkel

-

Határozatok

Sujtó

Attila

elnök

beszámolóját

a

Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.
Dömötör

Tamás

Albert

elnökhelyettes

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan
elfogadta.
Dunka Sarolta Noémi külügyi alelnök
beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan
elfogadta.
Kolláth Mihály kommunikációs alelnök
beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan
elfogadta.
Balogh

Dániel

gazdasági

alelnök

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan
elfogadta.
Bencze

Norbert

szociális

alelnök

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan
elfogadta.
Szalma

Edina

tanulmányi

alelnök

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan
elfogadta.
Papp

Dorottya

tudományos

alelnök

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan
elfogadta.
Zima Richárd ELTE Online főszerkesztő
beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan
elfogadta.
Hegedüs

Gabriella

elnöki

referens

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan
elfogadta.
Dávid Szamanta esélyegyenlőségi referens
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beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan
elfogadta.
Fazakas Áron rendezvényekért felelős
referens

beszámolóját

a

Küldöttgyűlés

egyhangúan elfogadta.
Móczik

Alexandra

sportügyi

referens

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan
elfogadta.
Nagy

Anett

tanárképzési

referens

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan
elfogadta.
A Küldöttgyűlés 16 igen, 11 nem és 0
tartózkodással egyetért azzal, hogy a
hallgatói juttatásoknak közéleti jogcímen
való havi összegén a hallgatói normatíva
100%-ban

való

maximalizálásán

változtatni kell.
A Küldöttgyűlés 0 igen, 25 nem és 2
tartózkodással nem ért egyet azzal, hogy a
hallgatói juttatásoknak közéleti jogcímen
való havi összegén a hallgatói normatíva
200%-ban való maximalizálása indokolt.
A Küldöttgyűlés 16 igen, 10 nem és 1
tartózkodással egyetért azzal, hogy a
hallgatói juttatásoknak közéleti jogcímen
való havi összegén a hallgatói normatíva
150%-ban való maximalizálása indokolt.
Az ELTE HÖK Küldöttgyűlése egyhangúlag
támogatja a BGGYK HÖK Alapszabály
módosítását.
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Delegálások (Személyi kérdések)

-

Dátumok

2016. október 20. – Érdekképviseleti
fórum és 1956-os megemlékezés
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Jegyzőkönyv hitelesítés:

Sujtó Attila
elnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Horváth Luca
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Hegedüs Gabriella
elnöki referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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