EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

JEGYZŐKÖNYV
Rendkívüli elnökségi ülés
2016. december 12. péntek 12:00
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
Napirendi pontok:
1. Szenátusi anyagok tárgyalása
a) A HKR általános része
b) A SZMR hallgatói rendezvényekre vonatkozó része
c) A GTK integrációjára vonatkozó előterjesztés
d) Egyéb előterjesztések
2. Egyebek
A rendkívüli elnökségi ülés 7 fővel határozatképes.
Sujtó Attila az EB visszajelzése alapján elmondja, hogy az ülés szabályosan lett
összehívva és hét fővel határozatképes. Napirendi módosítás nincs.
A napirendet az elnökség egyhangúan támogatja.
1. Szenátusi anyagok tárgyalása
a) A HKR általános része
Sujtó Attila elmondja, hogy a szenátusi ülés előterjesztése miatt kell személyesen
megvitatni a dolgokat. Az előterjesztett napirendi pontról pár szót kell említeni. A
módosítások harmadik szavánál felmerült, hogy jogcím helyett tevékenység kerüljön bele
az előterjesztésbe, ezt a be is fogadta a Szenátus.
b) A SZMR hallgatói rendezvényekre vonatkozó része
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Az SZMR módosításával kapcsolatban Sujtó Attila továbbított emailt a hallgatói
rendezvényekről. A kiegészítés a hallgatói rendezvényekre vonatkozik, Rikker Emília és
Babos János konzultáltak egymással, és ezzel kapcsolatban érkezett visszajelzés.
Kindelmann Balázs elmondja, hogy nem javít a helyzeten, hogy nincs felvezetve a
rendszerbe, így tehát szükséges amennyiben a rendezvény az egyetem vagy az egyetem
karának a nevét viseli, akkor az egyetem közbe avatkozhat. Sujtó Attila elmondja, hogy a
Szolgáltatóközpont jelöl ki a rendezvény főszervezőjét, a módosítási javaslat arra irányul,
hogy az ELTE HÖK javasolhasson. Baranyai Melinda szerint ez nem megfelelő módosítás.
Sujtó Attila elmondja, hogy az ELTE HÖK alatt az egész önkormányzatot kell érteni.
Kindelmann Balázs szerint egyeztessenek Rikker Emiliával arra vonatkozóan, hogy mi a
jogalkotói szándék. Hoksza Zsolt a megfogalmazásra kérdez rá. Sujtó Attila elmondja,
hogy Babos Jánosékkal le lett egyeztetve. Azért van szükség az SZMR módosítására, mert
az Nftv. módosítás alapján a hallgatói rendezvényeket SZMR-ben kell rendezni.
Kindelmann Balázs szerint a napirendi pontokat el kéne napolni, míg nem tárgyalnak
Rikker Emíliával. Sujtó Attila nem tudja, van-e határidő. Két lehetőség van: kérik az
elnapolást, és januárig kijavítják, a másik lehetőség, hogy nem szavazzák meg, és
Szenátuson lehet kérni, hogy erről külön legyen szavazás.
Mandátumváltozás alapján az elnökség 9 fővel határozatképes.
c) A GTK integrációjára vonatkozó előterjesztés
Sujtó Attila elmondja, hogy olyan stádiumban van a történet, hogy a fenntartó
megkérdezte, mit gondol az integrációról az ELTE. Egyértelmű az állásfoglalás az ELTE
részéről, ám nem az ELTE dönt, hanem a fenntartó. Szerepelt az előterjesztésben egy rész
a HÖK-ről. Rikker Emíliával egyeztetett a tartalmi gondok miatt. Ez ki lett küldve a
levelezőlistára. A GTK-tól kapott levelet az elnökség, amiben kérik, hogy támogassák az
ELTE-hez való csatolást. Sujtó Attila szeretne ehhez egy testületi döntést. Czabán Samu
kérdezi, milyen döntést vár tőlük Sujtó Attila. Ő személy szerint támogatja. Hoksza Zsolt
megkérdezi, hogy a Q épület helyzete mi lenne. Sujtó Attila elmondja, hogy a BME is
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használná továbbra is 50%-ban. Hoksza Zsolt felsorolja, miből állna a GTK költségvetése,
amely az előterjesztés gazdasági részénél szerepel.
Mandátumváltozás során az elnökség 10 fővel határozatképes.
Hoksza Zsolt kérdezi, jól érti-e, hogy a 18% a normatívára és a pályázati anyagokra
vonatkozik-e. Sujtó Attila elmondja, hogy igen, a többi változhat, mivel az egyetemi
szabályzatok változhatnak. Problémás lehet, hogy a dékánok és a szenátorok nem
támogatják, és az elnökség beáll az egyetemvezetés mellé. Kindelmann Balázs javasolja,
hogy adjanak szándéknyilatkozatot. Hoksza Zsolt szerint nem lesz változás fél hónap
múlva sem. Sujtó Attila hajlik Kindelmann Balázs ügyrendi javaslatára. Czabán Samu
szerint fontos, hogyan fogalmazzák meg. Kindelmann Balázs kéri, hogy Sujtó Attila
tájékoztassa őket valamilyen formában arról, hogy mi történik még a Szenátus előtt az
egyetemvezetői értekezleten.
Kindelmann Balázs elmondja, hogy az alapkezelési szabályzathoz lesz egy kérdése, hogy
az elektronikus aláírás is megfelelő-e.
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Összefoglalva Sujtó Attila elmondja, hogy lesz egy HKR tartalmi módosítási javaslat, amit
korábban a Küldöttgyűlés elfogadott. Ezen kívül pedig kérni fogják, hogy az SZMR-re
vonatkozó javaslatot vegyék le a napirendről, ha nem fogják levenni, akkor az elnökség
nem támogatja.
2. Egyebek
Ülés vége: 12:54
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Teendők határidőkkel

-

Határozatok

-

Delegálások (személyi kérdések)

-

Dátumok

-

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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