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JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

2017. január 18. szerda 17:00 

Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 
 

Napirend: 

 

1. Hallgatói rendezvények szabályozása - vendégünk dr. Rikker Emília 

2. Hallgatói kulturális és szakmai pályázat (2016/2017 tavaszi félév) 

o A pályázat kiírása 

o A bírálók megválasztása 

3. Elnöki beszámoló 

4. Integrációs ügyek 

5. Bejelentések, egyebek 

 

Ülés kezdete: 17:10  

 

Sujtó Attila köszönt mindenkit.  

Az elnökségi ülés 6 fővel határozatképes.  

Az elnökség a napirendi módosítási javaslatokat és az így kialakult napirendi pontokat 

egyhangúan elfogadja. 

 

1. Hallgatói rendezvények szabályozása - vendégünk dr. Rikker Emília 

 

Rikker Emilia elmondja, hogy a hallgatói rendezvényeket az Nftv. módosítása óta 

SZMR-ben kell szabályozni. Ezt nem könnyű megoldani, mert ez részletes tárgyalást 

igényel. 

 

A mandátumok száma időközben 7 főre emelkedett. 
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Rikker Emilia közös gondolkodást szeretne elindítani, nem feltétlen konkrét 

szabályzatba való gondolatokat kér. Problémaként merül fel a megfogalmazás, hogy mi 

számít hallgatói rendezvénynek. Lehet, hogy több kategóriát kell számba venni. Nincs 

ötlete, hogyan lehetne meghatározni, hogy mi a hallgatói rendezvény. Talán egy 

megfogalmazása lehet egy olyan HÖK-ös vagy önszerveződő rendezvény. 

Kérdésként merül fel a rendezvényeken az ELTE név használata. Fontos, hogy az ilyen 

programokat az egyetem szervezi, és ad bizalmat és keretet. 

 

A mandátumok száma időközben 8 főre emelkedett. 

 

Kindelmann Balázs az „önszerveződő” jelentését ott fogná meg, hogy ELTE-s 

infrastruktúra használ. Hoksza Zsolt szerint azt kell eldönteni, hogy mit tartalmazzon a 

szabályozás. Nem tartja jó ötletnek, hogy a szabályozás a HÖK-ökről szóljon. Ő formális 

definiciót szeretne, ami tartalmazná az ELTE nevét vagy jelöli, hogy az egyetem 

pénzösszeget fektet bele.  

Rikker Emilía szerint kiindulási pontok az ELTE névhasználat, forrás, vagy 

infrastruktúra. Szerinte rendezvényeket ne álljunk neki definiálni. 

Sujtó Attila feleslegesnek érzi, hogy x főtől legyen meghatározva a rendezvény, mert ez 

karonként nagyon változó. Nem látja célszerűnek, ezzel mellékvágányra mennének. 

Kindelmann Balázs szerint a célközönség az ELTE-sek. 

Murai László szerint az a kérdés, hogy ki akarja használni a nevet, minden esetben kell 

egy felső autoritás. 

Rikker Emília szerint az ELTE névvel könnyű lehetne játszani, mert az adott, hogy 

egyetemhez köthető vagy az előkészületben kell megnyilvánulni. 

Hoksza Zsolt megkérdezi, ha egy külső szereplő például egy vendégház, akkor 

szabályzatnak rá is vonatkoznia kell-e. Rikker Emilia válaszol, igen. A névhasználat 

jogvédett a Ptk-ban. 

Rikker Emília levonja a következtetéseket. Az a lényeg, hogy jelöljék meg a 

rendezvények szervezőit és a felelőseit. Kéri, hogy beszéljék meg a rendezvények 

csoportosítását. Sujtó Attila úgy csoportosítana, hogy összegyetemi, kari és kollégiumi 
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események. Murai László inkább a zenés-táncos, tudományos, kulturális 

elhatárolásokat használná. Rikker Emília nem hozná ebbe a körben a tudományost, 

oktatási rendezvényeket. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán céloz az egyetemen túlmutató 

tevékenységekre. Sujtó Attila szerint ezt nem lehet megfogni, nem egyértelmű. Murai 

László szerint a tudományos rendezvényt egyszerű megfogni úgy, hogy egy oktató által 

jóváhagyott. Rikker Emília befogadja Murai László ötletét. 

Sujtó Attila szerint érdemes campusi rendezvényekben gondolkodni, mert a 

szombathelyi egység lehetséges, hogy igényt tart ilyesmire.  (Campus Napok, gólyahét). 

Rikker Emília kérdezi, hogy mik azok a rendezvények, amihez dékáni engedély kell. 

Murai László azt mondja, minden rendezvényhez kell engedély. Kindelmann Balázs 

szerint lehetne a névhasználat is dékáni engedélyhez kötött.  Rikker Emília szerint is 

felesleges ehhez a rektor úr, a kari dékánok, Babos János és az osztályvezetők 

hatáskörébe lehetne utalni. Kindelmann Balázs elnöki hatáskörbe utalná, mi minősül 

HÖK-ös rendezvénynek. Rikker Emília szerint EHÖK-ös rendezvényeknél nem lehet 

rektor úr helyett más. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán szerint gólyatáborokban a 

programhoz a dékán és a szervezési részhez a rektor jóváhagyása szükséges. Érdemes 

lenne egy ilyen szétválasztás a többi rendezvény esetében is. Ha nem lehet eldönteni, 

melyik dékán jogosult a jóváhagyásra, akkor a rektor határozza meg a dékánt. 

Sujtó Attila kéri, hogy beszéljenek a rendezvényszervezőkről még. Rikker Emília 

elmondja, hogy a rendezvényhez kell szervező. Van, akit meg kell fizetni, van, akit nem. 

Külső helyszínen kell szerződés. 

Rikker Emília lezárja a mai napot, visszajön egy összefogott tervezettel február 

közepén. 

 

2. Hallgatói kulturális és szakmai pályázat (2016/2017 tavaszi félév) 

 

a) A pályázat kiírása 

 

Sujtó Attila elmondja, hogy a kiírásról már múlt héten volt egyeztetés. Egy kérdés 

érkezett a rádiós rendszerekkel kapcsolatban. A dátum frissítve lett. Fekete Flóra 
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kérdezi, miért nem kell árajánlatot külföldi úthoz. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán 

egyetért azzal, hogy ez probléma.  Fekete Flóra szerint ez nagyon sok problémát felvet. 

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán szerint legyen kötelező akkor a költségvetést 

megalapozottságát alátámasztó dokumentumot kell csatolni. 

Fekete Flóra megkérdezi, hogy a hangtechnikusnál miért kell három árajánlatot kérni. 

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán szerint ez még korábbról maradt a kiírásban. 

 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzat elnöksége egyhangúan elfogadja a Hallgatói Kulturális 

és Szakmai Pályázat kiírását. 

 

b) A bírálók megválasztása 

 

A bírálók Rákolti Kitti (IK), Puju Robin (PPK) és Heil Kristóf (EHÖK). 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzat elnöksége egyhangúan támogatja Rákolti Kitti, Puju 

Robin és Heil Kristóf személyét a Hallgatói Kulturális és Szakmai Pályázat bírálására. 

 

3. Elnöki beszámoló 

 

Sujtó Attila elmondja, hogy OHÜB lesz jövő hét kedd délután. Jövő héten csütörtökön 

18:00 órakor Küldöttgyűlés lesz a BTK-n. A hétfői elnökségi ülésen a lakhatási 

támogatásról kell majd dönteni. Az elnökség röviden tárgyalja a hétfői napirendi 

pontokat. 

 

4. Integrációs ügyek 

 

Jövő héten szerdán fórum lesz, Cseszregi Tamás is ott lesz. Szerdán 13:00-tól lesz a nyílt 

nap, Sujtó Attila kéri, hogy minden kar jelenjen meg. Február 15-én fórum lesz a 

jelenlegi hallgatóknak. 

Készül az integráció.elte.hu. 

 

Időközben a mandátumok száma 6 főre változott. 
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5. személyi kérdések 

 

Sujtó Attila Murai Lászlót jelöli HÖOK Választmány rendes tagnak és Baranyai Melindát 

póttagnak. 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzat elnöksége egyhangúan támogatja Murai Lászlót jelöli 

HÖOK Választmány rendes tagnak és Baranyai Melindát póttagnak. 

 

6. Gólyatáborok 

 

Kindelmann Balázs szerint a gólyák a szállásért és az étkezésért fizessenek részvételi 

díjat. Sujtó Attila elmondja, hogy ütemtervnek február 15-re kell elkészülni. 

Kindelmann Balázs kéri, hogy az ütemterv legyen online. 

 

7. Bejelentés, egyebek 

 

Sujtó Attila kér állásfoglalást Rikker Emíliától az Nftv-vel kapcsolatban. 

Elméletileg az iroda el fog költözni a kecskeméti utcai épületbe. Ezzel kapcsolatban 

Sujtó Attila egyeztet Nánay Jánossal. 

 

Ülés vége: 19:25  
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Teendők határidőkkel gólyatábori ütemterv elkészítése: február 15. 

Határozatok Az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

elnöksége egyhangúan elfogadja a 

Hallgatói Kulturális és Szakmai Pályázat 

kiírását. 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

elnöksége egyhangúan támogatja Rákolti 

Kitti, Puju Robin és Heil Kristóf személyét a 

Hallgatói Kulturális és Szakmai Pályázat 

bírálására. 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

elnöksége egyhangúan támogatja Murai 

Lászlót jelöli HÖOK Választmány rendes 

tagnak és Baranyai Melindát póttagnak. 

Delegálások (személyi kérdések) HÖOK Választmány: Murai László és Baranyai 

Melinda 

Hallgatói Kulturális és Szakmai Pályázat 

bírálása: Rákolti Kitti, Puju Robin, Heil Kristóf 

Dátumok OHÜB: január 24. 

Küldöttgyűlés – január 26. 

 

  

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

 
1056 Budapest, Szerb u. 21-23. 

Tel.: +36 (70) 608 4372, Fax: 483-8000/8256 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu 

 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖKSÉG 

7 

 
 

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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