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Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Projektek előrehaladása
o

a) OHV

o

b) Utánpótlásképzés, tudástranszfer, belső kommunikáció

3. A szombathelyi érdekképviseleti integráció szabályzati vonatkozásai
4. Bejelentések, egyebek
Az elnökségi ülés 9 fővel határozatképes. Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendi
pontokat.
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1. Elnöki beszámoló
Sujtó Attila megosztja a többiekkel a jövő évi Szenátus időpontjait: január 16., február.
6, március 6., április 3., május 15. és június 26.
Sujtó Attila elmondja, hogy múlt héten pénteken volt Szombathelyen a SEK nyílt napján,
állítólag még soha nem volt ennyi érdeklődő.
A HÖOK tavaszi Közgyűlésének időpontja május 12-14. A Bölcsész Napok és a LEN nem
egy időpontban lesz. Holnap lesz a HÖOK konferencia. Kérdezi Sujtó Attila, hogy
regisztrált-e valaki. Néhányan jelentkeztek.
Sujtó Attila elmondja, hogy jövő hétfőn lesz az Aula Magna-ban egy kiállítás és vásár a
Szolgáltató Központ szervezésében.
Érkezett közérdekű adatigénylés az eszközhasználatról.
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2. Projektek előrehaladása
a) OHV
Szalma Edina egyeztetett Járfás Tímeával múlt héten a tervezetről. Járfás Tímea szerint
szakmódszertani szempontból nem annyira jó. A megfogalmazódott kérdéseket
megvitatták. Járfás Tímea szerint a nyilvánossággal kapcsolatban az is problémás, hogy
nem állítják be az oktatók. Megoldás lehet az is, hogy visszaállítják azt a rendszert, hogy
alapvetően legyen nyilvános, és arról kell nyilatkozni, ha valaki nem szeretné
nyilvánosra állítani az értékelést.
Járfás Tímea elmondta, hogy van egy OHV Bizottság, de az oktatók passzívak.
Járfás Tímeának tetszik a tervezet struktúrája, fognak még egyeztetni és ütemtervet
csinálni.
Sujtó Attila kéri, hogy a projektcsapat próbálja összedolgozni a tanulságokat,
módosítsák a kérdőívet.
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b) Utánpótlásképzés, tudástranszfer, belső kommunikáció
Dömötör Tamás Albert elmondja, hogy a projekt az utolsó másfél hétben nem haladt
előre, új információja nincs, nem volt ülés. Sujtó Attila kéri, hogy január első hetében
foglalkozzanak ezzel.
3. A szombathelyi érdekképviseleti integráció szabályzati vonatkozásai
A BTK és IK és EHÖK már fogalmaztak meg javaslatot. Sujtó Attila elmondja, hogy
továbbítja majd, amit Heil Kristóf fogalmazott. Hoksza Zsolt elmondja, hogy a TTK több
módosítást is szeretne, egyeztet Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal.
Kindelmann Balázs elmondja, hogy nem tudja, hogy földrajzilag lesz egy külön IK vagy az
IK-ba fog betagozódni a szombathelyi egység. Egyeztetni fog ő is Pozsár-Szentmiklósy
Zoltánnal. Sujtó Attila szerint ezzel elvi szinten nincs probléma, ha kodifikációs szinten
meg tudják oldani. Hoksza Zsolt nem gondolja, hogy jogi akadálya lenne, a TTK-n is
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felmerült ez a lehetőség, de inkább a betagozódás mellett döntöttek. Sujtó Attila
megkérdezi Traumberger Zsófiát, hogy náluk hogy lesz megoldva. Traumberger Zsófia
elmondja, hogy ő felel majd a kinevezésért. Nem lesz külön szombathelyi tag.
4. Bejelentések és egyebek
Dömötör Tamás Albert elmondja, hogy a honlap megoldódni látszik, a hétvégére
elkészül. Ezen kívül létrehoznak egy szombathelyes integrációs honlapot is. A
tanulmányi és szociális bizottság dolgozza ki a tartalmát.
Sujtó Attila mindenkit meghív ma este a 2016-os év megünneplésére. Fekete Flóra
elmondja, hogy pénteken KolHÖK karácsony lesz, mindenkit szeretettel várnak az Ajtósi
Dürer Kollégiumban 21:00 órakor.
Ülés vége: 17:48
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_________________________________________
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