EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

JEGYZŐKÖNYV
Elnökségi ülés
2017. január 6. péntek 15:00
Helyszín: ELTE PPK HÖK irodai tárgyaló terem (1075 Budapest, Kazinczy utca 2327.)
Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. ELTE HÖK küldöttgyűlés anyagai
3. ELTE Filmnap - névhasználati kérelem
4. HKR általános rész módosítás (ELTE-SEK) véleményezése
5. Egyebek

Sujtó Attila mindenkit köszönt az elnökségi ülésen, Horváth Luca elmondja, hogy
szabályos volt az összehívás.
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Az elnökségi ülés 7 fővel határozatképes.
Sujtó Attila napirendi módosítást javasol: kéri, hogy az iskolaszövetkezeti ügyek legyen
a 3. napirendi pont.
A javaslatot és az így kialakult napirendi pontot az elnökség egyhangúan elfogadja.

1. Elnöki beszámoló

Sujtó Attila elmondja, hogy többször volt korábban szó közérdekű adatigénylésről,
mindenre válaszoltunk vagy kérdést dobtunk vissza. Az augusztusban érkezett
adatigényléssel kapcsolatban per van kilátásban. Van még egy félig folyamatban, ami
arra vonatkozik, hogy a technikai eszközök személyes használatban vannak-e. Erre
válaszolt, reméli, hogy a válasz megfelelő volt.
Sujtó Attila kéri, beszéljenek meg dátumokat a félévvel kapcsolatban: EHÖK KGY
dátumok: január 27. (TÓK alapszabály, rektor jelöltek meghallgatása), február 24.,
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március 24., május 5., június 16. (EHÖK tisztújító küldöttgyűlés). A választásokat
március 6-ára fogják kiírni.
Két HÖOK Közgyűlés lesz: február 24-26. és május 10-12. Az EHÖK vezetőképző dátuma
július 4-7. A szervezői nap július 3. Helyszín még nincs. Február 16-án lesz a következő
érdekképviseleti fórum.
Hamarosan lesz két új email cím: szabalyzat@ehok.elte.hu és szombathely@ehok.elte.hu
Sujtó Attila ma találkozott Karner Orsolyával, szorgalmazta, hogy ne az HÖK
finanszírozza az életvezetési tanácsadót működtetését. Egyébként nagyjából 150
hallgatóval van kapcsolatban. Beszélgettek a gólyatáborokról is, elmondta, hogy
javasolni fogják, hogy a pszichológust a szervezés korábbi fázisaiba is vonják be.
Fekete Flóra kérdezi, milyen teendők vannak az Educatio-val. Sujtó Attila elmondja,
hogy karon belül mindenki saját magának szervezi. Nagyobb helye lesz az EHÖK-nek,
Szolgáltató Központnak, kollégiumoknak és a PPK-nak. Mindhárom nap 10-17 óráig lesz
a rendezvény. Érdemes 9-re odaérni. Minden további részlet jövő héten fog kiderülni.
Hoksza Zsolt kérdezi, hogy mikor lesz aláírva a szerződés Szombathellyel. Sujtó Attila
elmondja, hogy nem tudni pontosan.
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2. ELTE HÖK Küldöttgyűlés anyagai
Sujtó Attila elnézést kér, hogy nem kerültek időben kiküldésre az anyagok. Kérdezi,
van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban. Nem érkezik válasz.
A személyi kérdések napirendi pont alatt tanárképzéses testületek bizottsági
delegáltjairól, az ő megválasztásukról lesz szó. Sujtó Attila kéri, hogy a jelöléseket
szóban erősítsék meg az érintett részönkormányzati elnökök.
Az Alapszabály módosítások nagy része leginkább a szombathelyi integrációra
vonatkozik. Horváth Luca elmondja, hogy az IK alapszabály módosításával
kapcsolatban nyelvhelyességi korrekciós javaslatai lesznek.
3. Iskolaszövetkezeti ügyek
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Sujtó Attila elmondja, hogy a vonatkozó keretszerződés már módosítva lett, és új
keretszerződés is létrejött. Át fogjuk lépni a pénzügyi keretet, amiben másodjára
megállapodtak. Nem szeretné viszont újból módosítani a szerződést, azt javasolja, hogy
azokkal szemben, akikkel elmaradások vannak, fizessék ki, és a többi kifizetést
fagyasszák be. A Gazdasági Bizottsággal kidolgozzák, hogyan osszák el a karok között a
keretet, kidolgoznak majd több lehetőséget.
Murai László elmondja, hogy az iskolaszövetkezeti pénz a működési keretből és az
ISZTK ⅓-ából áll rendelkezésre. Szerinte lehet önálló döntése a részönkormányzatnak,
hogy a fennálló működési keretből mennyivel kívánja kiegészíteni az ISZTK keretet.
Hoksza Zsolt kérdezi, melyik kifizetések fognak kimenni még, Sujtó Attila válaszol,
január elején még mindenki kapott, a decemberi kifizetések még meg fognak történni. A
következő havi juttatás nem fog már kimenni.
Murai László kérdezi, hogy a költségvetési tárgyalás elindult-e. Sujtó Attila elmondja,
hogy az anyagot már összerakták, de a kancellár úrral még nem sikerült egyeztetni.
4. HKR általános rész módosítás (ELTE-SEK) véleményezése
Lesz egy integracio.elte.hu honlap, itt lehet majd tájékozódni az integrációról,
ösztöndíjakról. Tanulmányi kérdések nem biztosak még. Murai László elmondja, hogy
Kari Tanácson volt szó a módosításról január 5-én. Sujtó Attila kérdezi, előkerült-e a
HKR módosítási javaslat. Murai László elmondja, hogy igen.
Sujtó Attila kérdezi, hogy mi lesz a szombathelyi szervezeti egység neve, SEK vagy
Berzsenyi Dániel Campus. Mindkettő megnevezéssel találkozott már. Számára nem
világos, hogy el van-e döntve, mi lesz a szervezeti egység neve. Murai László szerint
Savaria Egyetemi Központ, ami nem is szervezeti egység.
Sujó Attila kérdezi az elnökség tagjait, hogy járt-e ez a módosítás a Kari Tanácsokban. A
BGGYK-n felmerült. Baranyai Melinda elmondja, hogy a PPK-ra összehívott Kari
Tanácshoz ki lett küldve a dokumentum.
Sujtó Attila kéri, hogy vegyék át a módosítási javaslatokat. A 133. § a térítési díjakról
szól. Kindelmann Balázs elmondja, hogy a képzési költségtérítés díját a dékánnak
kellene meghatároznia, nem a kancellárnak. Az IK-n ezzel kapcsolatban biztos lesz
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változtatás. Egy központi Tanulmányi Hivatal lesz (SEK), nem tartja jónak, hogy más
határidők fognak vonatkozni a SEK-es hallgatókra. Ezzel Baranyai Melinda is egyetért.
Kindelmann Balázs még elmondja, hogy a 206/B. § szól a Tanulmányi Bizottságról,
ennek az összetétele ellentmondásos. Javasolja, hogy 12 fős legyen a bizottság, és a
TÁTK is jelölhessen, és az EHÖK alelnök is tagja legyen a bizottságnak. Kindelmann
Balázs kérdezi, hol van a 7. melléklet, mert többször hivatkozik rá, de nem kapta meg.
Hoksza Zsolt annyit fűz még hozzá, hogy egyedül az ELTE HÖK előterjesztése készült el
határidőre. Baranyai Melinda kérdezi, miért van külön Tanulmányi Bizottság. Szerinte
fontos, hogy ne legyenek más szabályok Szombathelyen. Ez kibukhat a hallgatóknál.
5. ELTE Filmnap - névhasználati kérelem
Sujtó Attila elmondja, hogy ezt minden évben kérvényezni szokták, eddig mindig
megkapták a névhasználati kérelmet. Kindelmann Balázs kérdezi, miért mi
engedélyezzük ezt. A korábbi években is így működött. Horváth Luca szerint ehhez a
rektornak van joga. Sujtó Attila szerint ez mindig elnökségi döntés volt. Egyeztet ezzel
kapcsolatban rektor úrral. Murai László szerint azért került ez elnökségi ülésre mindig,
mert azt kérik az elnökségtől, hogy hozzájáruljanak, és a felsőbb szintek is támogassák.
Ezt a kezdeményezést mindenki támogatja.
Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának elnöksége egyhangúan támogatja az ELTE Filmnap
névhasználati kérelmét.
6. Egyebek
Vége: 16:25
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Teendők határidőkkel

-

Határozatok

Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának
elnöksége egyhangúan támogatja az ELTE
Filmnap névhasználati kérelmét.

Delegálások (személyi kérdések)

-

Dátumok

EHÖK Küldöttgyűlések: január 27., február
24., március 24., május 5., június 16.
Választások kiírása: március 6.
HÖOK Közgyűlés február 24-26. és május
10-12.
EHÖK vezetőképző: július 4-7. Szervezői
nap: július 3.
Érdekképviseleti fórum: február 16.
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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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