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2. Elnöki beszámoló
3. Bejelentések
4. Rektori pályázatok ütemezése 2017-18
5. Érdekképviseleti integrációs kérdések
6. Projektek előrehaladása
o

a) OHV

o

b) Utánpótlásképzés, tudástranszfer, belső kommunikáció

7. Pályázati kiírás referensi tisztség betöltésére - Jogi és szabályzati referens
8. Egyebek

Sujtó Attila köszönt mindenkit. Kérdezi, szabályos-e az ülés összehívása, Horváth Luca
válaszol, igen.
Mandátumellenőrzés alapján 8 fővel határozatképes az ülés.
Sujtó Attila napirendi módosítási javaslata, hogy a 6. pont legyen a 2. Pont. A módosítási
javaslatot egyhangúan elfogadja az elnökség. A kialakult napirendi pontokat is
egyhangúan elfogadja az elnökség.
1. Vendégünk Babos János, az ELTE Egyetemi Szolgáltató Központ vezetője
Sujtó Attila köszönti Babos Jánost és Geréb Tündét. Mindenki bemutatkozik. Előzetes
egyeztetés alapján megbeszélés kezdődik. Babos János köszöni a meghívást, korábban
volt kezdeményezés arra, hogy augusztustól célszerű lenne rendszeresebben találkozni
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az EHÖK-kel. Kéri, hogy kezdjék a rendezvényekkel: Kari Napok és gólyatáborok, idei
gólyabálok. Geréb Tünde kérdezi a gólyabálokkal kapcsolatban, hogy alá lett-e írva a
nyertes pályázóval a szerződés. Sujtó Attila úgy tudja, hogy igen. Fazakas Áron egyeztet
a céggel, az aktuális problémákat megoldották. A Kari Napokkal kapcsolatos
megbeszélésre kérdez rá Geréb Tünde, Sujtó Attila elmondja, hogy konkrét
megbeszélés még nem volt, de folyamatban van. Geréb Tündének hasonló feladatköre
lenne, mint más rendezvények esetén. Kindelmann Balázs elmondja, hogy Fazakas
Áron több lépcsőben szeretne közbeszerzést indítani. Babos János szerint ezt gyorsan el
kell kezdeni, a héten tisztázzák az elképzeléseket, és jövő héten egyeztessék Geréb
Tündével a fő irányvonalakat. Ez akkor fontos, ha közbeszerzés lesz, és nem beszerzés.
(értékhatár: 8 millió forint).
Geréb Tünde elmondja, hogy a gólyatáborokkal kapcsolatban nagyon jó tapasztalataik
vannak, kérdezi van-e kérdés a Szolgáltató Központ beszámolójához. Javaslatként
felmerült benne egy változtatás, miszerint csökkentsék a gólyatáborok volumenét, vagy
kevesebb helyszín vagy kevesebb időpont legyen. Babos János szerint 10 gólyatábor
sok, szervezésben is, szállásszolgáltatással stb. Anélkül, hogy a funkcionalitását
elvesztené a tábor, a szervezésben racionalizálást javasolnak, ami a darabszámra
vonatkozik. Lehetne olyan helyszín, ahol egy időben több gólyatábort lehetne szervezni.
Kéri, hogy decemberben egyeztessenek erről bővebben, mondja el a véleményét az
elnökség. Megelőzően ki lesz küldve egy igénybejelentő is, minden egyes olyan dologra
kitérve, ami idén elmaradt, elfelejtődött. Olyan információk is lesznek benne, amik
számukra a jövőben hasznos lesz. Kindelmann Balázs kérdezi, hogy mennyi esély van
arra, hogy a szállást és az utazást is a cég csinálja. Geréb Tünde elmondja, ez pénz
kérdése. Babos János kéri, hogy ezt először a kari HÖK-ök beszéljék meg egymással.
Sujtó Attila elmondja, hogy fontos szempont, hogy igényként ez már tavaly is felmerült,
csak a lehetőségek voltak beszűkülve. Babos János szerint mindenki jól jönne ki abból,
ha egyszerűsítenének, racionalizálnának. Ehhez szükséges, hogy a kari HÖK-ök
konzultáljanak egymással, december 7-i elnökségi ülésen ezt közösen megvitatják. Az
ütemtervet Geréb Tünde előtte ki fogja küldeni. Kéri, mindenki töltse ki a kiküldött
sémát. Hoksza Zsolt elmondja, hogy a szállásokkal való kapcsolattartás idő szűke miatt
volt nehézkes. A racionalizálás támogatandó, de a TTK azért szervezte külön a táborokat,
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mert a hallgatóknak ez előnyösebb. Kéri, hogy hallgatói érdek legyen az egyszerűsítés, és
ne csak adminisztratív könnyebbség miatt. Geréb Tünde szerint a nagy létszám nagyon
jó hangulatot tud teremteni. Babos János szerint, ha pénzt tud megspórolni az EHÖK,
azt más programokon fel tudja használni.
Geréb Tünde elmondja, hogy november 23-ra 9-15 óráig meghívta őket a Tolna megyei
Kormányhivatal, amire az egész ELTE kitelepül. Részönkormányzatok is kitelepülnek,
kéri, hogy az EHÖK is jelenjen meg. Érettségi utáni továbbtanulásról lesz szó. Másrészt
pedig ez egy hallgatói toborzási lehetőség.
Babos János rátér a Nagytétényi úti kollégium felújítására, ez idén élesbe fordult.
Elkészültek az előzetes tervdokumentációk. Leszerelték a kollégiumot, hogy átadják a
felújításnak, de a közbeszerzés során problémákba ütköztek. Elhelyeztek közben ide
külföldi ösztöndíjas és magyar hallgatókat is. 3-4 hete jóváhagyták a tervdokumentációt,
ezt beadták a Miniszterelnökségre, hiánypótlásnak eleget tettek. Remélik, hogy
nemsokára ki fogják tudni írni a felújításra vonatkozó közbeszerzést. Ha a lépéseket
tudják tartani, akkor még idén lesznek ajánlatok. Láthatják majd a várható költségeket. A
lakhatási támogatás megemelését egy évre tervezik most. Érdeklődéssel várják a
beérkezett ajánlatokat, ettől függ, hogy kell-e még lakhatási támogatásra kérelmet
benyújtani. Kindelmann Balázs kérdezi, hogy a + 20% fel lett-e használva. Babos János
válaszol, igen a Griff Hotelbe kerültek át. MÁSz-os hallgatók visszamennek talán a
szakkollégiumba. Februárig tart ott elvileg a felújítás, ezután visszaköltözhetnek a
hallgatók is. A Stipendium-os hallgatók a KSZK egyéb szabad kapacitású épületeiben
lesznek elhelyezve. Ők eldönthetik, hogy beköltöznek vagy a lakhatási támogatást veszik
igénybe. Hoksza Zsolt kérdezi, hogy milyen határidőhöz kötött az ELTE pályázása a
kollégiumok felújítására. Babos János elmondja, hogy már lezajlott, és a szerződést is
megkötötték.
2. Projektek előrehaladása
a) OHV
Szalma Edina beszámol a szakterületi hétvégéről, elmondja, hogy egy egész napot
rászántak az OHV-ra. Véleménye szerint jó úton indultak el és megosztja az ötleteket.
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Elmondja, hogy a résztvételnél nem akarnak sok opciót, elég annyi, hogy a felénél több/
a felénél kevesebb órán vett részt. Fontos, hogy akik nem vettek részt, azok is írhassanak
véleményt. Három dolgot értekelnének a hallgatók: tematika és kurzus, oktató,
számonkérés. Öt kérdésben maximalizáltak a blokkokat. Ezt mindenki megkapja, még az
is aki kevesebb, mint a felén volt jelen. Az oktató értékelését két részre szeretnék szedni
(előadás és a gyakorlat közti különbségek miatt). Kérdés lenne az, hogy a hallgatókhoz
időben eljutott-e az információ a számonkérés típusáról, és minden anyagot megkaptake a felkészüléshez. Sujtó Attila jelzi, hogy eleinte abból indultak ki, hogy 7-8 kérdésnél
ne legyen több, Szalma Edina válaszol, hogy ezt ők maguk bírálták felül. Sujtó Attila
kéri, hogy a megbízott elnökök is vegyenek részt majd az előkészítésben Kindelmann
Balázs szerint a blokkos rendszer miatt talán könnyebb lesz elérni, hogy legalább az első
blokk nyilvános legyen. Fekete Flóra szerint a kurzusértékelést nem lehet
függetleníteni az oktatótól, nem tartja validnak, mert több oktató is tarthatja ugyanazt az
órát, és eltérhetnek az eredmények. Hoksza Zsolt szerint átlagolják az eredményeket,
mert ez ki tudja küszöbölni az oktató egyéni hatását. Ezen kívül elmondja, hogy ő melyik
kérdéseket szedné ki. Szorgalmazza, hogy ha második rész szét van szedve, akkor
érdemes lenne azt tovább bontani. Szalma Edina elmondja, hogy a szakmai gyakorlatot
kivennék az értékelésből. Az időtartammal kapcsolatban több verziót is tárgyaltak, de
egyikben sem egyeztek meg. Több lépcsősre is gondoltak, Czinege András szerint ez
bonyolult, Sujtó Attila szerint viszont kommunikálható. Szalma Edina szerint ez csak az
elején lenne furcsa. Takáts Réka szerint nem lenne hatásos szétszedve, nem gondolja,
hogy hatással lenne a jegy a kitöltésre, objektíven gondolkoznak a kitöltők. Sujtó Attila
szerint viszont fontos, hogy a nem kritikus hallgatók ne húzzák le feleslegesen az
értékelést. Takáts Réka a hallgatói lustaság miatt szkeptikus a lépcsős módszert
illetően, Sujtó Attila szerint viszont releváns vélemények fogalmazódnának meg.
Szalma Edina szerint, ha jó politikát építünk köré, akkor egy idővel a +8 pontot is el
lehet hagyni. Szalma Edina megkérdezi, hogy tetszik-e az elnökségnek a blokkosítás. A
többségnek tetszik, de Hoksza Zsolt ismerteti fenntartásait, hogy az oktatói értékelésnél
az érzelmek közrejátszanak. Szalma Edina elmondja, hogy a különböző karokon lévő
oktatói díjazásokat szeretné összekötni az OHV-val. Sujtó Attila megbízza az érintett
elnököket és Szalma Edinát, hogy hozzanak létre egy konkrét kérdéssort.
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b) Utánpótlásképzés, tudástranszfer, belső kommunikáció
A következő projektre áttérve Dömötör Tamás Albert elmondja, hogy áll a
tudástranszfer és utánpótlásképzés és a szakterületi kisokosok. Dömötör Tamás Albert
reméli, hogy a HÖOK szekció hasznos lesz, és nyerünk új információkat. Szeretne majd
gólyairánytűt összeállítani. Sujtó Attila felhatalmazza Dömötör Tamás Albertet, hogy
kezdje a munkát a csapattal.
3.

Elnöki beszámoló

Sujtó Attila gratulál Czabán Samu újraválasztáshoz, főleg azért, mert négy nap alatt
érték el az arányokat, mindenki másnak is gratulál. Sujtó Attila megkérdezi, hogy
mindenki megkapta-e a gólyabálok jegyértékesítéséhez kapcsolódó linket, és sikerült-e
kommunikálni.
Sujtó Attila elmondja, hogy a hétvégén HÖOK lesz, sajnálja a keretszámokat, emiatt
egyeztett Gulyás Tiborral, szerinte ezt meg kell oldani. Dömötör Tamás Albert köszöni
a gyors kitöltéseket. Sujtó Attila elmondja, hogy a Budapesti régió létszámát elvitte az
ELTE és a BME együtt, és kommunikálni fogja, hogy utólag ne kelljen visszamondani a
jelentkezett hallgatókat. Felhívja a figyelmét mindenkinek, hogy a szekcióhiányzások
súlyos következményekkel járnak. Fél 8-kor van a találkozó a Lágymányosi Campusnál,
ott lesz a busz is. Sujtó Attila kérdezi, lesznek-e külön leutazások, az elnökök nem
tudnak pontos választ adni. Két 50 fős busz lesz, kéri, hogy senki ne késsen.
Traumberger Zsófia megkérdezi, hogy van-e a karok közötti buszbeosztás, Sujtó Attila
válaszol, nem lesz, mindenki oda száll fel ahova akar. Dömötör Tamás Albert elküldte a
szobabeosztást, ez a regisztrációt megkönnyíti.
Sujtó Attila megköszöni a KoliKon megszervezését és Nagy Anettnek a tanárképzési
konferenciát, mindkettőn részt vett, és hasznosnak találta őket. Fekete Flóra pár
mondatban ismerteti a KoliKon rendezvényt.
Sujtó Attila elmondja, hogy Egyetemvezetői Értekezleten szó volt arról, hogy az
integrációs szerződést novemberben kívánják aláírni.
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Sujtó Attila december 1-jét támogatja Küldöttgyűlés időpontnak, az elnökség nagy része
november 30-át támogatja.
Kindelmann Balázs megkérdezi, hogy Pozsár-Szentmiklósy Zoltán fel van-e készülve a
négy alapszabálymódosításra, és érdeklődik, hogy áll a jogi és szabályzati referens
pályázat. Sujtó Attila elmondja, hogy erről lesz szó, és átmeneti rendelkezésről kell majd
elvi döntést kell hozni.
Sujtó Attila elmondja, hogy lesz megismételt iskolaszövetkezeti közgyűlés november
23-án 16 órakor, 1 órával később pedig elnökségi ülés lesz. Sujtó Attila kérdezi, kinek
nem jó az időpont. Traumberger Zsófia jelentkezik.
4. Bejelentések
Dömötör Tamás Albert elmondja a beszámolókkal kapcsolatban, hogy a két hetes
intervallumokban sajnos nem tudta mindenki tartani az határidőt. Kindelmann Balázs
kérdez az új honlapról. Dömötör Tamás Albert mondja, hogy a kinézetről egyeztetnek
már. Kindelmann Balázs kérdezi, hogy lesz-e új ELTE HÖK arculat. Dömötör Tamás
Albert nem ad rá egyértelmű választ. Fekete Flóra elmondja, hogy szeretne majd színt
módosítani. Dömötör Tamás Albert reagál, ha arculatváltás lesz, akkor nem színekről
lesz szó.
Takáts Réka kérdez a belső ellenőrzés menetéről. A többiek ismertetik, hogy melyik
karon mikor lesz.
5. Rektori pályázatok ütemezése 2016-17
Kiosztásra kerül egy összeállított pályázat. Sujtó Attila felhívja a figyelmet, hogy
figyeljenek arra, hogy az első három dátum egy héttel korábbra kerül. Próbált minden
munkafolyamatnak egy sort szentelni, hogy ne legyen kusza, és a hallgatóknak is
könnyebb lesz megérteni. Elmondja, hgoy Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal és Kolozs
Anikóval egyeztett, beszélt Bencze Norberttel és Móczik Alexandrával is. Hozzászólásokat
kér. Ha az elnökség elfogadja, akkor szeretne erről határozatot hozni a módosításokkal
együtt.
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Kindelmann Balázs kéri, hogy október helyett szeptember 1. és utána szeptembertől
februárig legyen a kulturális támogatás időpontja. Sujtó Attila támogatja ezt, a
módosítási javaslatot mindenki elfogadja. Ennek fényében új táblázatot állítanak össze,
és jövő héten határoznak róla.

6. Érdekképviseleti integrációs kérdések
Sujtó Attila kérdezi, hogy jövő héten legyen-e találkozó Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal.
Ezen kívül megkérdezi, hogy mi lesz a kollégiumok sorsa a választásokon. Fekete Flóra
elmondja, hogy nekik is lesz lehetőségük szavazni. El fognak készíteni egy tervet a
vezető képzőn. Sujtó Attila elmondja, hogy kellenek majd átmeneti rendelkezések,
ebben Pozsár-Szentmiklósy Zoltán tud majd segíteni. A márciusi választások indítására
késznek kell lennie
7. Pályázati kiírás referensi tisztség betöltésére - Jogi és szabályzati
referens
Sujtó Attila ismerteti a pályázatot. Ez inkább szakmai pozíció, mint érdekképviseleti.
Nem tud mindent Pozsár-Szentmiklósy Zoltán intézni. A Küldöttgyűlés fog választani a
pályázatok közül.
Sujtó Attila kiírásra terjeszti fel a jogi és szabályzati referens pályázat felhívását. Az ELTE
HÖK elnöksége egyhangúlag támogatja a jogi és szabályzati referens pályázat kiírását.
8. Egyebek
Urbán Kristóf jótékonysági rendezvényre tesz felhívást: november 29-én Palacsinta
Bisztró lesz az ÁJK-n. A befolyt összeggel mindig egy szervezetet támogatnak, idén a
Mosoly Alapítványt. Segítséget kér, előző este 1000 db palacsintát kell megsütni. Ezt
fogják árulni a karon. Felmerül, hogy minden karon lehetne ilyen program, integrációs
lehetőség is. Kindelmann Balázs elmondja, hogy a Lágymányosi Campuson az ÁNTSZ
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

7

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG
nem engedélyez ilyen rendezvényt. Urbán Kristóf elmondja, hogy híres emberek is el
szoktak jönni, ez nagy kari megmozdulás. Ki lehetne terjeszteni ezt egyetemi szintű
kezdeményezésnek. Czinege András támogatja az elképzelést. Fekete Flóra elmondja,
hogy megpróbálnak minden segítséget megadni a sütéshez, bár az időpont nem a
legalkalmasabb.
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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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