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Napirendi pontok:
1. Gólyatáborok 2017 - vendégeink: dr. Babos János és Geréb Tünde (ESZK)
2. Elnöki beszámoló
3. Rektori sport pályázatok bírálása
4. Projektek előrehaladása
o

a) OHV

o

b) Utánpótlásképzés, tudástranszfer, belső kommunikáció

5. Szenátusi anyagok tárgyalása
6. Bejelentések, egyebek
1. Gólyatáborok 2017 - vendégeink: dr. Babos János és Geréb Tünde (ESZK)
Sujtó Attila köszönt mindenkit. Rátérnek a gólyatáborokra, kivetítik a táblázatot. Geréb
Tünde elmondja, hogy kiszürkézett egy részt, oda be lehet írni, amit szeretnének. Az
igényeket lehet bővíteni sorokkal. A megjegyzés rovatba lehet írni a hosszabb
észrevételeket. Kindelmann Balázs rákérdez az üzemanyag támogatásra. Geréb Tünde
kéri, hogy ezeket az üres sorokba írják bele.
Az ütemtervre áttérve Babos János kéri, hogy a konstrukció kiírásának felülbírálása egy
szűkebb körben még a kari igények leadása előtt legyen meg. Január 20-ig és a
következő EHÖK elnökségi ülésen be lehetne számolni. Ezen kívül a házirend megírása
lehetne korábbi időpontra is. Geréb Tünde kéri, hogy a vendéglistát és szervezői
névsort a gólyatáborok előtt kapja meg. Babos János elmondja, mit kér az
elszámoláshoz. Kéri, hogy az ajánlatadási határidő legyen két hét. Ez átírásra került.
Hoksza Zsolt elmondja, hogy nem szeretnének öt gólyatábort szervezni, kevesebb lesz,
mint korábban volt. Ez még egyeztetés alatt áll.
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Sujtó Attila felveti, hogy tudomása szerint lesz még egy kar, nem tudja, hogy ott lesz-e
gólyatábor.
Baranyai Melinda elmondja, hogy ők Szolnokon szeretnék megszervezni a gólyatábort,
ha együtt lenne az összes gólyatábor, nem férnének el. Murai László nem szeretné, ha
minden racionalitás nélkül megbomlanának a beépített hagyományok. Geréb Tünde egy
nagy gólyatábort szeretne. Ezzel az elnökség tagjai nem értenek egyet. Kindelmann
Balázs elmondja, hogy ők tárgyalták erről, de nem támogatja, mert megbontaná az
eddigi egységet, hangulatot. Babos János kérdezi, hogy az időpontok tekintetében
tudnának-e egységesen gondolkodni. Sujtó Attila elmondja, hogy az időpontokat
tekintve nem volt nagy szórás, csak a Tanári Napok voltak később, ezért volt összesen
egy hónap. Hoksza Zsolt nem szeretné ezzel kapcsolatban a vitát megnyitni, a Tanári
Napok egy oktatói kezdeményezés és a fenntartása miatt vette át a HÖK, az oktatók
fontosnak tartják a tanári identitás kiépítését. Fontos leszögezni, hogy ez nem
gólyatábornak indult.
Kindelmann Balázs kérdezi, hogy a koncepciót mikor lehet megtudni. Geréb Tünde
elmondja, hogy január 20-án.
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A Kari Napokra rátérve Geréb Tünde elmondja, hogy egybe kell majd kiírni a Kari
Napokat. Babos János kéri, hogy a LEN és a Bölcsész Napok gyorsan kerüljön kiírásra.
Kindelmann Balázs elmondja, hogy erre a hétre terveztek egy összeülést. Babos János
kéri, hogy tegyék meg az ajánlatot, miként terveznek.
Babos János elmondja, hogy két reputációs program volt, amin részt vettek, ezen kívül
január 12-én lesz egy rendezvény Salgótarjánban is, szeretnének kérni hallgatókat. Kér
szóróanyagokat vagy egy-két oldalas leírásokat a karokról. Murai László és Takáts
Réka mennek Salgótarjánba.
2. Elnöki beszámoló
Sujtó Attila beszámol a közérdekű adatigénylésekről. A HÖOK Választmánnyal
kapcsolatban elmondja, hogy a Közgyűlésen lesz beszámoló a vezetőképzőről.
Megkezdődtek

diákkedvezményekről

szóló

tárgyalások.

Szóba

került

ösztöndíjreform, adatigénylések.
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Sujtó Attila elmondja, hogy a hétfői Szenátuson lesz döntés a gólyatáborokkal
kapcsolatban.

Megkérte Heil Kristófot, hogy tanulmányozza a gólyatáborok

alapszabályait.
A gólyabáli beszámolókat az IK és TÓK még nem küldte el. A BGGYK-nak és a TTK-nak
még van ideje.
A szombathelyi alapszabályokkal kapcsolatban voltak egyeztetések, lefektették, mik az
alapvető dolgok, amiknek meg kell felelni. Sujtó Attila kéri, hogy ezek jövő hétre
készüljenek el, mert normakontrollra is vinni kell. Heil Kristófnak mindenki szólhat, ha
segítségre van szükség.
Sujtó Attila elmondja, hogy január 6-án EHÖK Küldöttgyűlés lesz, a helyszín a PPK Kazy
Aula, 16:00 óra.
Zajlik olyan informális egyeztetés HÖOK Közgyűlésről, hogy az ELTE rendezné. Kell
pontos dátum, Szombathelyen meg lehetne rendezni. Elvi szintű döntés május 12-14-én
lesz. Ez benne van a jövő évi költéstervezetben. Felmerül, van-e erre Szombathelyen
kapacitás. Kindelmann Balázs kérdezi, ez nagyságrendileg mekkora összeg. Murai
László elmondja, hogy a pécsi rendezvény 6 millió forint volt.
3. Rektori sport pályázatok bírálása
A Sportbizottság egy tartózkodással elfogadta az anyagot. Sujtó Attila elmondja, hogy az
igényelt összeg 22,5 millió forint. Hoksza Zsolt elmondja, hogy tartózkodni fog, mert
nem gondolja helyesnek a megítélt összegek mértékét, és azt, hogy egy nagy presztízsű
rendezvényt nem támogatnak megfelelően.
Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának elnöksége a rektori sport pályázatok bírálását 8
igen, 1 tartózkodás és 1 távolmaradás szavazatokkal elfogadja.
4. Iskolaszövetkezet
Czabán Samu az Iskolaszövetkezet kifizetéseivel kapcsolatban elmondja, hogy szeretne
egy fület, ahol nyilvánosságra hozzák, mert ezzel konfliktusokat kerülnek el. Az
Iskolaszövetkezet is közpénz tulajdonképpen. Kindelmann Balázs az első mondatot
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eltörölné, a második egy része nyilvánosra hozható, de szerinte a hostess feladat nem
köthető össze közélettel. Czabán Samu szerint ki kell írni, mire, mennyire, és milyen
részletesen ki mit csinált. Hoksza Zsoltnak nincs kifogása, de nem látja tisztán, hogy
jogilag mi fér bele. Kindelmann Balázs is ugyanígy áll a felvetéshez. Sujtó Attila
visszamenőlegesen nem tartja ezt szerencsésnek. Murai László támogatja, de szerinte
van benne jogi bukfenc. Baranyai Melinda szerint is kérdéses a jogi háttér, de támogatja.
Czabán Samu mandnem biztos benne, hogy ennek nyilvánosnak kell lennie. Sujtó Attila
elmondja, hogy beszélt Balogh Dániellel a likviditás miatt. Szívesen kér erre egy belső
jogi álláspontot, és utána szavazhatnak a nyilvánosságról és a likviditásról.
5. Szenátusi anyagok tárgyalása
Az új SZMR 148/a nagy vitát kavar, mit is jelent pontosan. Érkezett rá módosítási
javaslat, különböző észrevételek. A KolHÖK nem támogatja, mert a megfelelő
normakontrollon nem eset át. Végül leszedik a napirendről, januárban fogják újra
tárgyalni. Hoksza Zsolt szerint időben el lett küldve az anyag, bízik a Szenátus
szakértelemében, de szerinte felesleg levenni.
A HKR általános részében a köztársasági ösztöndíjjal kapcsolatban Sujtó Attila
elmondja, hogy Pozsár-Szentmiklósy Zoltán kéri, hogy konkrét esetek legyenek
felsorolva. Kindelmann Balázs nem látja értelmét. Végül álláspont születik arról, hogy
nem szükséges ennek a rögzítése.

6. Bejelentések, egyebek
Nincs.
Vége: 20:28
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Teendők határidőkkel
Határozatok

Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának
elnöksége

a rektori sport pályázatok

bírálását 8 igen, 1 tartózkodás és 1
távolmaradás szavazatokkal elfogadja.
Delegálások (személyi kérdések)

-

Dátumok

EHÖK Küldöttgyűlés: január 6. 16:00 óra
salgótarjáni rendezvény: január 12.

Jegyzőkönyv hitelesítés:

_________________________________________
Sujtó Attila

Horváth Luca

Elnök

Elnök

ELTE Hallgatói Önkormányzat

Ellenőrző Bizottság
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_________________________________________
Hegedüs Gabriella
Elnöki referens, jegyzőkönyvvezető
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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