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JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

2016. november 16. szerda 17:00 

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

 

Napirend: 

 

1. Beszámoló az Erőszak-kutatás eredményeiről és javaslatairól - vendégeink: 

dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, az ELTE hallgatói ügyek rektori biztosa és 

dr. Gergor Anikó, adjunktus, TáTK 

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. Egyebek 

 

 

Ülés kezdete: 17:00 

 

Az elnökségi ülés 9  fővel határozatképes. 

Sujtó Attila Horváth Lucát jelöli jegyzőkönyvvezetésre.  

Az elnökség egyhangúan elfogadja Horváth Luca személyét.  

A napirendhez nincs módosítási javaslat. Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet. 
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1. Beszámoló az Erőszak-kutatás eredményeiről és javaslatairól - vendégeink: 

dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, az ELTE hallgatói ügyek rektori biztosa és dr. 

Gergor Anikó, adjunktus, TáTK 

 

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán elmondja, hogy a kutatás a gólyatábor botrányok miatt 

merült fel, ez magyarországi jelenség. Konkrét vállalás kell. A koncepció megalkotáshoz 

kell kutatás, vizsgáltak a különböző hozzáállásokat (pl. szexizmus). Átfogó kutatás kell, 

hogy legyen, reprezentálja az ELTE polgárságát. Két fontos erőforrás az EHÖK és a 

kancellár. Köszöni a segítséget és a türelmet. Fontos hogy a kutatói teamben legyenek, 

pszichológusok, statisztikusok, szocilógusok. Magyarországon nem készült még ilyen 

kutatás. Az EU-ban volt már a nőkkel szembeni erőszakkal kapcsolatos kutatás. Ennek 

magyarországi eredményeit lekérték.  

Kellenek kari programok, műhelymunkák, kerekasztal-beszélgetések. 

Van Etikai Kódexe az ELTE-nek és Esélyügyi Bizottsága is, bár a bizottság nem működik.  

Proaktív változtatás kell, meg kell határozni az eljárást: mikor hova lehet fordulni, mik a 

lehetséges megoldások. 

Előre kell mozdítani a függetlenséget, legyen súlya a szervezetnek. 

Felmerül munkafogalomként az egyetemi ombudsman mint egy független fórum. Nincs 

magyarországi gyakorlata, de van kialakult tudásanyaga a külföldi módszereknek, ebből 

lehet építkezni. 

Tágabb célt kapna az unfair gyakorlatok kiküszöbölése. 

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán kéri az elvi támogatását az elnökségnek. Ha megkapják a 

támogatást, utána mennének tovább az egyetem vezetése felé. 

Murai László szerint fontos, hogy a hallgatók felé kommunikálva legyen a kutatás 

eredménye. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán megemlíti a plakátokat és képeslapokat az 

erőszak megelőzésére. Murai László szerint a kutatás eredményeit emészthető 

formában kellene továbbküldeni a nagyobb nyilvánosság felé. Pozsár-Szentmiklósy 

Zoltán elmondja, hogy kifelé és befelé is kommunikálva lesz. Sujtó Attila elmondja, 

hogy dékáni szintig nem jutottak el az eredmények. Még kellenek a változtatások, ha 

igény van rá, ameddig formálisan tovább nem megy az egyetemvezetőire. 
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Hoksza Zsolt megkérdezi, van-e olyan kontrollmérés arra vonatkozóan, hogy máshol 

hogy néz ki egy kutatás. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán elmondja, hogy az EU adatait 

magyarországra viszonyítva lehetne mérni. 

Czabán Samu az ombudman kérdéshez szól hozzá, kérdezi, lehet-e, hogy az egyetem 

kifejtsen egy policyt, hogy erről mi a véleménye. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán szerint 

mindenről érdemes beszélni, de ez karspecifikus kell legyen, hogy mik a lényegi adatok a 

kar számára. 

Sujtó Attila kérdezi, van-e bárkinek kérdése a módszertanhoz vagy a kutatáshoz. 

Hoksza Zsolt a nemi erőszak mítosz iránt érdeklődik. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán 

elmondja, hogy sok társadalomban bevett a felfogás, miszerint a kirívó öltözködés oka 

lehet az áldozattá válásnak (áldozathibáztatás). 

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán abban kéri a segítséget, hogy a karokra is lejussanak az 

információk. Az elnökség bólogatással kifejezi támogatását. 

 

2. Elnöki beszámoló 

 

Sujtó Attila a gólyabálokal kapcsolatosan kér helyzetjelentést. A BTK-IK-TÓK rosszul áll. 

Murai László szerint ők rontották el a kommunikációt. Kindelmann Balázs elmondja, 

hogy küldenek a gólyáknak emailt. 

Baranyai Melinda kérdezi, hogy kell-e jegyet venni a keringőzőknek. A PPK-n kell, és jó 

lenne, ha egységes lenne. Sujtó Attila szerint nem kell egységesíteni. Baranyai Melinda 

elmondja, hogy megígérték, hogy sok hallgató dolgozhat, de náluk mindent a  cég csinál, 

de hallotta, hogy BGGYK-TTK gólyabált a hallgatók csinálják. Sujtó Attila szerint lehet, 

hogy a helyszín miatt. 

Az elnökség megvitatja a gólyabálok időrendi bontását és a szponzori szerződéssel járó 

dj-ket.  

Fazakas Áron írásos beszámolót fog majd kérni bálonként. 

Czabán Samu elmondja, hogy szerinte nem lett olcsóbb és kevesebb a munka. 

Sujtó Attila elmondja, hogy két megkeresés érkezett pályaválasztással kapcsolatban. 

Pécsre még 4 fő mehet, a szekszárdi oktatási kiállításra még 1 hely van. Az utaztatást a 
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kancellária fizeti. Sujtó Attila elmondja, hogy fontos szerepük van abban, hogy a 

hallgatók megfelelően legyenek tájékoztatva. 

Sujtó Attila elmondja, hogy visszajelzett Gulyás Tibornak a HÖOK vezetőképző táborral 

kapcsolatban a meglátásokról és tanulságokról. Gulyás Tibor elmondta, tudja, hogy hol 

csúszott el a vezetőképző, és  szeretnék kijavítani tavaszra a hibákat. 

A HÖOK Választmányon elhangzott, hogy sok kisebb intézmény küzd azzal a 

problémával, hogy nincs elég keretük, így nem is tudnak a HÖOK vezetőképzőn részt 

venni. A HÖOK erre próbál megoldást találni. Minden hallgató után HÖK normatíva 

járna, havonta 1000 forint. A modell támogatásra került, azok is támogatták akik buktak 

volna ezáltal. Egy másik modell, amit elvettetek, csak sebtapasz lenne a hallgatói 

normatíva növelésére. 

Kindelmann Balázs kérdezi, mi a vélemény a közvetlen hallgatói normatíva emelésről. 

Sujtó Attila szerint fennállhat az a  veszély, hogy nagyon magas lenne  a költségtérítés. 

Érdekképviseleti szempontból nem találja jónak. A HÖOK Választmány sem támogatta. 

Hoksza Zsolt elmondja, hogy a TTK és IK hasonló cipőben jár, ha nincs a karnak pénze, 

akkor nehéz színvonalas képzést tartani. A költségtérítést nem kell feltétlen kifizetni, 

mert lehet csökkentésre vonatkozó kérelmet leadni. Murai László megemlíti az 

önköltségeseknek járó ösztöndíjat.  

Sujtó Attila elmondja, hogy érkezett az EMMI-ből adatigénylés arra vonatkozóan, hogy 

2014-2015 között ki kapott, és mennyi közéleti ösztöndíjat. 

Sujtó Attila elmondja, hogy a hétfői egyetemvezetői értekezlet után beszélgetett külön a 

rektorral is. Ezen kívül részt vett szolgáltatói vezetői ülésen. Sikerült delegálni tagot az 

Iskolaszövetkezet felügyelőbizottságába. Babos János tájékoztatást adott arról, hogy az 

Iskolaszövetkezetre vonatkozó közbeszerzés novemberben kiírásra kerül. 

December 9-én nyílt nap lesz Szombathelyen, a rektori vezetés és dékánok remélik, hogy 

az EHÖK is jelen lesz. A szaklista véglegesedett. Takáts Réka elmondja, hogy ma beszélt 

a dékánnal arról, hogy van olyan akkreditált képzés, ami a TÁTK-hoz fog tartozni. 

Kérdezi, tud-e erről bővebbet valaki. Sujtó Attila megígéri, hogy megkérdezi Cseszregi 

Tamást. A szaklista véglegesedése után megtörténik a szerződés aláírása, majd megy az 

EMMI-be jóváhagyásra. 

Rikker Emília most állítja össze a Szenátus jövő évi rendjét. 
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Sujtó Attila jelezte a kancellárnak és a rektornak, szükséges lesz képzést és kampányt 

tartani Szombathelyen, nem zárkóztak el az anyagi támogatástól. 

Sujtó Attila kapott meghívót a BTK-tól és TÁTK-tól a vezetőképzőre, ott lesz. Részt vesz a 

KolHÖK vidéki érdekképviseleti konferenciáján is.  

 

3. bejelentések 

 

Senkinek nincs bejelentése. 

 

4. Rektori pályázatok ütemezése 2017-18 

 

Sujtó Attila a múlt héten adott javaslatok alapján átírta a pályázatot. Mindenki számára 

egyszerűbb rendszer jött létre. 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának elnöksége egyhangúan támogatja, hogy a rektori 

pályázatok ütemezése az elküldött előterjesztések alapján történjen. 

 

5. Érdekképviseleti integrációs kérdések 

 

Sujtó Attila kéri, hogy a kérdések karácsony előtt legalább házon belül kerüljenek 

megbeszélésre, és már csak a formális rész maradjon hátra. 

Jövő héten pénteken délután közös beszélgetés lesz az érintettekkel 17:00 órakor. 

 

6. Projektek előrehaladása 

 

a) OHV 

 

Nem sikerült összeülni, de lesz következő időpont jövő héten. Sujtó Attila szeretne látni 

valami konkrétumot  a megbeszéltek alapján. 
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b) Utánpótlásképzés, tudástranszfer, belső kommunikáció 

 

Traumberger Zsófia elmondja, hogy még nem találtak időpontot egyeztetésre, de a 

fejében már megfogalmazódtak ötletek. Érdemes lenne ábrázolni a HÖK felépítését, a 

közvetlen és közvettek választások menetét. Össze lehetne állítani egy kisokost az EHÖK 

KGY, HÖOK, egyetemvezetés, Szenátus, Szolgáltató Központ, Iskolaszövetkezet 

működéséről. Dömötör Tamás Albert szerint inkább azt kellene bemutatni, mi az, amit 

tudnia kell egy érdekképviselőnek. Sujtó Attila szerint mindkét elképzelés helytálló. 

Traumberger Zsófia a következő két hétben összeül beszélgetni a munkacsoporttal. 

 

7. Egyebek 

 

Czabán Samu kérdezi, hogy az informatikus tisztség be van-e már töltve. Sujtó Attila 

elmondja, hogy még nincs, de van megbízott, aki átvezeti a levelezéseket. Baranyai 

Melinda és Takáts Réka sok szeretettel meghív mindenkit a gólyabálra, mindenkinek 

kiosztanak egy meghívót. 

Traumberger Zsófia mindenkit meghív buliba a Hétkerbe. 

Sujtó Attila elmondja, hogy Iskolaszövetkezet Közgyűlés lesz jövő héten 17:00 órakor, 

18:00 órakor lesz az elnökségi ülés. 

 

Ülés vége: 19: 20 
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Teendők határidőkkel - 

Határozatok Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának 

elnöksége egyhangúan támogatja, hogy a 

rektori pályázatok ütemezése az elküldött 

előterjesztések alapján történjen. 

Delegálások (személyi kérdések) - 

Dátumok Iskolaszövetkezet Közgyűlés: november 

23. 17:00 

Érdekképviseleti integrációs megbeszélés: 

november 25. 17:00 

Szombathelyi nyílt nap: december 9. 

 

 

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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