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JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

2016. november 23. szerda 18:00 

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

Napirendi pontok: 

1. Elnöki beszámoló 
2. Bejelentések 
3. Projektek előrehaladása 

o a) OHV 
o b) Utánpótlásképzés, tudástranszfer, belső kommunikáció 

4. ELTE HÖK küldöttgyűlés anyagai 
5. Egyebek 

 

 

Sujtó Attila nem kíván módosítani a napirendi pontokon, módosító javaslat nincs.  

Az elnökség a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja. 

 

1. Elnöki beszámoló 

 

Sujtó Attila elmondja, hogy a gazdasági tisztségviselők megkapták már a következő 

negyedév NKOH bejelentőjét, péntekig kell kitölteni. Hétfőtől az EHÖK iroda személyzete 

bővül, irodai asszisztens lesz, Martinov Ákos (TáTK) került felvételre. Túl sok a teendő, 

ezért van szükség még több emberre. A következő elnökségire el fog jönni. A decemberi 

zárásig Tóth László mellett marad.  

 

2. Bejelentések 

 

Dömötör Tamás Albert elmondja Fekete Flórának és Traumberger Zsófiának, hogy Dávid 

Szamanta a gyűjtéssel kapcsolatban kereste az esélyegyenlőségi tisztségviselőket, 

szeretnék elkezdeni a gyűjtést, de ők nem reagáltak. Kéri, hogy működjenek együtt. 
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3. Projektek előrehaladása 

 

a) OHV 

 

Szalma Edina elmondja, hogy a Tanulmányi Bizottsággal összeraktak 3x5 kérdés, 

ebből maradt négy kérdés, a többi kiesett, mert több problémát is felvetett. Kardinális 

kérdések szerepelnek benne: kurzusok hasznossága, tematika, oktatókra vonatkozó 

kérdések. A négy legfontosabb dolgot hagyták meg. Hét-nyolc kérdésnél ne legyen 

több, ez volt a kikötés.  A +8 pont elhagyható lenne, hiszen, ha nem jár, akkor ez így 

senkinek nem hátrány. Az időtartamra vonatkozóan kérdéses, hogy szorgalmi 

időszakban vagy még vizsgaidőszakban is lehessen még kitölteni. Szalma Edina 

elmondja, hogy a hallgatók a kérdőívben tudják jelezni, és a HÖK-höz fordulhatnak, ha 

hátrány érte őket. Hoksza Zsolt szerint a szóbeli panaszok után kell menni, fontos, 

hogy leírják a hallgatók, ha volt problémájuk, esetleírásokkal lehet menni a 

tanszékvezetőhöz. Alig volt szöveges értékelés, nem voltak hasznosak az adatok a 

korábbi OHV-ben. Murai László szerint legyen tömör, rövid, egyértelmű, 

reprezentatív, a rossz indulatú válasz implikálható. Szalma Edina szerint ennél 

direktebb kérdéseket nem lehet feltenni. Fekete Flóra kéri Szalma Edinát, hogy küldje 

át, miről lettek leszűkítve a mostani kérdések. Sujtó Attila kéri, hogy jövő hétre a most 

megfogalmazottak figyelembe vételével legyen meg egy konkretizált anyag úgy, jövő 

héten tudjanak egy végleges döntést hozni.  

 

b)  Utánpótlásképzés, tudástranszfer, belső kommunikáció 

 

Dömötör Tamás Albert kéri, hogy a jövő heti ülésre határozzák meg, ki vitatja meg a 

javaslatot. Traumberger Zsófia szívesen vállalja. Sujtó Attila kéri, hogy minden 

részönkormányzatban legyen egy személy, aki az utánpótlásképzésért felel. Nem 

feltétlen kell formális tisztség, de az illető közép és hosszú távon is tudjon ezzel 

foglalkozni.  
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4. ELTE HÖK Küldöttgyűlés anyagai 

 

Sujtó Attila elmondja, hogy jövő héten csütörtökön, 18:00 órakor lesz Küldöttgyűlés 

a  Lágymányosi Campus Északi tömbjében. A meghívót holnap kiküldi. A napirendi 

pontok a következők lesznek: a Kabinet beszámolója, az EB tájékoztatója, személyi 

kérdések. Ezen kívül lesz az Esélyegyenlőségi Bizottságnak és a KolHÖK-nek anyaga. 

Ma 17:00 óra volt a határideje a jogi és szabályzati referens pályázatnak.  Fekete Flóra 

elmondja, hogy ezzel kapcsolatban hétfő éjfélig küldené ki a meghívókat. 

 

5. Egyebek 

Sujtó Attila elmondja, hogy pénteken 17:00 órakor találkoznak. Fekete Flórának 

nem jó. Kindelmann Balázs kérdezi, hogy december 9-én terveznek-e lemenni 

Szombathelyre a Nyílt Napra? Sujtó Attila meg fogja kérdezni mennyi hely van, ha 

tudnak többen menni, az jó lenne. Lesz majd tanulmányi és szociális tájékoztatás a 

leendő hallgatóknak. 

 

Ülés vége: 18:34 

 

 

Teendők határidőkkel - 

Határozatok - 

 

Delegálások (személyi kérdések) Martinov Ákos – irodai asszisztens 

Dátumok EHÖK Küldöttgyűlés: december 1. 18:00 
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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  
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