EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

JEGYZŐKÖNYV
Elnökségi ülés
2016. november 30. szerda 17:00
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)

Napirendi pontok:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elnöki beszámoló
Bejelentések
Az ELTE HÖK Küldöttgyűlés anyagai
Projektek előrehaladása
o a) OHV
o b) Utánpótlásképzés, tudástranszfer, belső kommunikáció
Hallgatói Ötletpályázat kiírása
Gólyatáborok 2017
o a) Ütemezés
o b) Beszerzési igények
SzMSz módosítások véleményezése
Egyebek

1. Beszámoló
Sujtó Attila beszámol a közérdekű adatigénylés jelenlegi helyzetéről. Sujtó Attila
továbbított egy emailt az iskolaszövetkezeti közgyűlésről, személyi kérdések lesznek
napirenden. Két hét múlva szerdán lesz 16:00 órakor. Tisztázta az oktatási igazgató
úrral, hogy az integrációban a TÓK is érintett lesz a tanító képzés miatt. A TÓK-nak is
lesz szerepe az alapszabály-módosításban. December 2-án kezdődik a karácsonyi gyűjtő
akció, később kezdődött, tovább is fog tartani. (december 2-16.) Sujtó Attila köszöni a
segítséget a gyűjtőpontok kialakításával kapcsolatban. Kéri, hogy a kommunikációs
tisztségviselők foglalkozzanak a Facebook eseménnyel, hívjanak meg minél több embert.
Kéri, tüntessék fel, hogy ez egy egyetemi gyűjtés. December 4-e a gólyabáli beszámolók
határideje. A BGGYK és TTK december 9-ig küldi a beszámolót. December 8-án Mikulás
buli lesz, fontos, hogy mindenki hívjon meg ismerősöket. Lesz HÖK-ös karácsonyozás
december 15-én este, erre minden jelenlegi és volt HÖK-öst szeretettel várnak.
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Kindelmann Balázs kérdezi, hogy lesz-e szombathelyi tájékoztató. Sujtó Attila
válaszol, igen, de még kialakítás alatt van.

2. Projektek előrehaladása
a) OHV
Szalma Edina veszi át a szót, kiosztja a jegyzeteket. A csoport résztvevőivel kialakították
a kérdéseket. Két olyan kérdés maradt, ami végül nem lett tisztázva: időtartam
véglegesítése és plusz 8 pont kérdése. Ezt kellene megbeszélni még. Murai László
szerint a lényeg, hogy legyen nyilvános. Hoksza Zsolt egyetért a kérdésekkel,
időtartamnál jó elv lehetne, amit korábban Kindelmann Balázs vetett fel. Lenne egy olyan
kérdés is, hogy miért nem vett részt a kurzusok felén. Kindelmann Balázs kérdezi, hogy
a 3. és 4. kérdés is skálás lenne-e. Szalma Edina válaszol, igen. Hoksza Zsolt megjegyzi,
hogy az előadásokat és a gyakorlatokat külön kellene kezelni. Kérdezi, lehet-e kezdeni
azzal valamit, ha több oktató van hozzárendelve egy kurzushoz, és mindenkit értékelni
kell. Czabán Samu szerint előadások esetén nem is releváns a kérdés. Kindelmann
Balázs szerint jó, hogy oktatókat külön lehet értékelni. Hoksza Zsolt szerint az a
probléma, hogy az oktatókat hozzárendelik a kurzusokhoz, de ők valójában nem
tanítanak. Szalma Edina rá fog kérdezni a lehetőségre, hogy ki lehet-e kapcsolni a
funkciót. Sujtó Attila szerint a skálák terjedelmét még ki kell dolgozni Járfás Tímeával.
b) Utánpótlásképzés, tudástranszfer, belső kommunikáció
Dömötör Tamás Albert kiküldte a szempontrendszert, kéri, mindenki mondja el, a
karokról kit kereshet.
3. Bejelentések
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Takáts Réka és Kindelmann Balázs mindenkit meghív a kari bulikba. Murai László
elmondja, hogy a GTK nem létező vezetése a fenntartóhoz fordult, mert a BME-vel nem
javult a kapcsolatuk.
4. ELTE HÖK Küldöttgyűlés anyagai
Sujtó Attila elmondja, hogy a beszámolókkal fogunk kezdeni. Kéri, mindenkinek legyen
vagyonnyilatkozata. Csütörtökön 18:15 órakor fog kezdődni a Küldöttgyűlés. Sujtó
Attila kérdezi, van-e kérdés a beszámolókkal kapcsolatban. Dömötör Tamás Albert
beszámol a honlappal kapcsolatban, már készen vannak Kolláth Mihállyal. Azért
csúsznak, mert teljesen új honlapot fognak létrehozni. Kindelmann Balázs kérdezi,
lesz-e új arculat. Szeretne a kolHÖK is színt módosítani. Még nincs ezzel kapcsolatban
hivatalos új információ. Dömötör Tamás Albert már tervezget frissítéseket.
Traumberger Zsófia javasolja, használják fel az ezzel kapcsolatos korábbi kérdőívek
eredményeit. Kindelmann Balázs kérdezi, mi a helyzet az új kommunikációs
kérdőívvel. Kolláth Mihály elmondja, hogy vizsgaidőszak előtt elindítják egy komolyabb
kampánnyal. Vizsgaidőszak után 1-2 héttel fog lezárulni a kitöltés, ekkor lesz még egy
nagyobb kampánya. Nagyjából már összeállította a kérdőívet.
Sujtó Attila átveszi a szót, lesz még egy EB tájékoztató is. A PPK és TTK EB küldött már
beszámolót Horváth Lucának, a többi részönkormányzattól még várja. Lesz személyi
kérdés is Heil Kristóffal kapcsolatban. Lesz alapszabály-módosítás, az előterjesztést
Sujtó Attila kiküldte mindenkinek. Fekete Flóra elmondja, hogy a Griff kollégium kerül
be újonnan az alapszabályba. Az IK előterjesztését leveszik a napirendről. Ezen kívül egy
esélyegyenlőségi bizottsági ügyrend lesz.
5. Gólyatáborok 2017
a) ütemezés
Sujtó Attila kiosztja az ütemezési tervet. Kindelmann Balázs kérdezi, hogy a táblázat
véglegesítése mit jelent pontosan. Ebbe még bele lehet szólni. Kindelmann Balázs
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kérdezi, hogy a 9. pont mire vonatkozik. Sujtó Attila szerint szállás és utazás. Baranyai
Melinda elmondja, hogy februárban már le kell foglalni a szállást. Kindelmann Balázs
szerint, ha hamarabb történik a szerződéskötés, akkor nem lehet helyszínt változtatni.
Hoksza Zsolt is elmondja a véleményét a táblázatról. Szerinte, ha le vannak tisztázva a
követelmények, akkor a szolgáltatónak nincs beleszólása abba, hogy hol legyen a
szolgáltatás, amit kérünk tőle. Kindelmann Balázs fontosnak tartja a résztvevők
pontosítását, ezen kívül a programok leadását nagyon korainak tartja. Baranyai
Melinda kéri, hogy a határidő gólyatábor előtt két héttel legyen. Sujtó Attila elfogadja a
javaslatot.

Sujtó Attila szeretné, ha személyes egyeztetés lenne a beszerzésekről,

lépésről-lépésre és hangfelvétellel. Ha van 3-4 nap egyeztetetés a beszerzéssel, akkor
meg lehet előzni a felesleges csavarokat. Felmerül, hogy a módosításokat Babos Jánosék
elé lehetne-e tárni, ezzel mindenki egyetért.
Az igények leadására vonatkozó táblázat kivetítésre kerül. Baranyai Melinda
megkérdezi, hogy hogy töltsék ki a részvételi díjat, ha nem ismeri a konstrukciót. Ezt
felveszik a táblázatba. Hoksza Zsolt kéri, hogy legyen napi bontásban a részvételi díj.
Szerinte kari hatáskör legyen, hogy milyen bontást kérnek. Sujtó Attila kérdezi, hogy
van-e észrevétel. Áttérnek az utazás és étkezésre. Kindelmann Balázs kéri a táblázat
egyértelműsítését. Áttérnek az igényekre, az elnökség megvitatja a táblázatot. Czabán
Samu megkérdezi, hogy ebbe a táblázatba töltögessenek-e az orientációs napokra, ezt
Sujtó Attila megkérdezi jövő hétre. Hoksza Zsolt megkérdezi, hogy az extra igényeket
hol tudják feltüntetni. Baranyai Melinda javaslatára felveszik a benzinpénzre
vonatkozó igényeket. Sujtó Attila mondja, hogy jövő hétre pontosítanak, és beszélnek a
változtatásokról. Jövő héten lesz még erről szól.
6. Hallgatói Ötletpályázat kiírása
Sujtó Attila elmondja, hogy voltak megbeszélésen, és kértek egy pályázati kiírást. Az
elnökség egyetért vele, visszaküldték a Kancelláriáról véleményezésre. Tartalmi
változtatás, hogy a bizottság tagjai nincsenek nevesítve, Bencze Norbert fűzött hozzá
megjegyzéseket. Hat oldalas a kiírás. Elméletileg Kancellária átnézte az ötletpályázatot.
Kindelmann Balázs kérdezi, hogy miért csak aktív státuszú hallgatók jelentkezhetnek.
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Sujtó Attila azt mondja azért, mert nem az áll a kiírásban, hogy jogviszonnyal
rendelkezők. A február 6-i és 27-i határidő egy héttel csúszik, ezt mindenki tudja
támogatni. Kindelmann Balázs kérdezi, miért csak egyszer lehet pályázni és miért csak
magyarul.
Sujtó Attila elmondja, hogy beleírják a kiírásba, hogy a hármas ponthoz név és Neptunkód szükséges. Kindelmann Balázs bíráló bizottságra kérdez rá. Sujtó Attila javasolt
egy bizottságot, ami a kancellárból, társelnökből és az EHÖK elnökből áll. Kindelmann
Balázs kérdezi, kié az ötletek személyi tulajdona. Ez még nincs letisztázva. Szerinte le
kéne védeni a pályázatokat, hogy a nevek rajta legyenek. Murai László szerint legyen
nyilvános, mindenki láthassa. Sujtó Attila támogatja a nyilvánosságot.
7. Egyebek
Hoksza Zsolt és Sztrecsko Boglárka mindenkit meghív a gólyabálra. Felmerül, hogy a
tanárképzésben lévő tagokat delegálni kell a TKK munkabizottságokba.
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Gólyabáli

beszámolók

határideje:

Teendők határidőkkel

december 4.

Határozatok

-

Delegálások (személyi kérdések)

-

Dátumok

Iskolaszövetkezeti Közgyűlés: december 7.
17:00 óra
Küldöttgyűlés: december 1. 18:15 óra
Karácsonyi

gyűjtő

akció

kezdete:

december 2.
Mikulás buli: december 8.
HÖK-ös karácsonyozás: december 15.
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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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