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JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

2017. január 23. hétfő 16:00 

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

Napirend: 

 

1. Lakhatási támogatás 

2. Egyebek 

 

 

Ülés kezdete: 16:07 

 

Sujtó Attila megnyitja az ülést, mindenkit köszönt. 

Az elnökségi ülés 8 fővel határozatképes. 

Az elnökség a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja. 

 

1. Bejelentések 

 

Sujtó Attila elmondja, hogy szerdán szombathelyi látogatás lesz. Kéri, hogy az 

integrációval kapcsolatos alapszabály-módosításokat mindenki teljes formában küldje 

el. 

 

A mandátumok száma 9 főre emelkedett. 

 

Kindelmann Balázs elmondja, hogy kitöltötte a kirándulással kapcsolatos táblázatot. 

Sujtó Attila elmondja, hogy elküldte a gólyatáborok ütemtervére vonatkozó táblázatot,  

február 15-ig kell kitölteni. A konstrukcióról a héten lesz megbeszélés. Nem látja 

értelmét online közzétenni, mert mindenki egyenként tölti ki. 
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Sujtó Attila kérdezi, ki nem lesz OHÜB ülésen. Murai László nem lesz jelen, de lesz 

helyettesítése, Sztrecsko Boglárka sem, de nem ígéri, hogy lesz helyettese. 

Sujtó Attila kivetíti az OHÜB ülés anyagait. 

 

2. lakhatási támogatás 

 

Babos János a vendég. Sujtó Attila ügyrendi javaslata, hogy Babos János először mutassa 

be a koncepciót, és utána tegyék fel a kérdéseket. Babos János távozása után lenne 

elfogadva és megvitatva a javaslat. Babos János elfogadja a javaslatot, de kéri, hogy 

utána tájékoztassák. Az előterjesztésen Fekete Flóra és Sujtó Attila neve is szerepelne. 

Ezzel mindenki egyetért. 

Babos János elmondja, hogy elég rossz a helyzet, egy évre volt előterjesztve tavaly, de 

sajnos újra 70%-ot kell előterjeszteni, mert rossz helyzetben van a HKSZ. Ő mint 

intézményvezető gondos gazda felfogással sajnos nem tud kevesebbet előterjeszteni. 

Bemutat egy prezentációt. A SEK kollégiumok nincsenek feltüntetve. 90%-os 

töltöttséggel számoltak. Hosszasan beszél a kiadásokról. Kiemeli, hogy a felújítási és 

beruházási soron 0 forint szerepel, pedig sok mindent kéne javítani. A kisebb javítások 

összegét most fogják összegezni, ami még növeli a kiadási részt. Kindelmann Balázs 

kérdezi, az ÁKTH elvonás? Babos János elmondja, hogy központi tartalékalap. 

(rovarirtás, tv, internet, mosógépek, ágycsere, párnacsere, számítógépek stb…) Ha 50% 

lenne a lakhatási támogatás, akkor -275 millió forintos helyzetben lennének. Az sem 

tartható fent, hogy ne legyenek fejlesztések. Összehasonlításként elmondja a 2016-os és 

2017-es időszak adatait. Részletezi, hogy tevődik össze a -275 millió forint, majd rátér a 

megoldási javaslatokra. 70%-os lakhatási támogatást javasol. A tavalyi összeg elment a 

kollégiumbérlésre és a NUK beruházási alapba. Murai László kérdezi, ez mennyit 

jelentene egy hallgatónak. Bencze Norbert válaszol, a havi leosztása 4200 forint. 

Kindelmann Balázs kérdezi, hol tart a Nagytétényi kollégium felújítása. Babos János 

elmondja, hogy ez egy 2,5 milliárdos beruházás, amiből csak 1, 5 milliárd állt 

rendelkezésre. Elindították a közbeszerzést, több minisztériumból várnak jóváhagyást 

Idén december végére be kell fejezni a munkákat.  Kindelmann Balázs kérdezi, hogy 

ezek alapján 2018. január 1-jén visszaköltözhetnek-e a hallgatók? Babos János szerint 
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inkább az első negyedévben.  Kindelmann Balázs kérdezi, mennyi az EU-s támogatás. 

Babos János elmondja, hogy 500 millió forint. Kindelmann Balázs kérdezi, az államtól 

kap-e pénzt az ELTE a felújításra? Babos János azt válaszolja, hogy ő csak az írott 

szóban hisz. 

Czabán Samu a Kancelláriával kapcsolatosan kérdez. Babos János két irányba szeretné 

a lyukat foltozni (lakhatási támogatás és a Kancellária irányába) Baranyai Melinda 

kérdezi, hogy ha az elnökség és a kancellár is megszavazza a 112 milliós összeget, akkor 

kijönnek-e 0 forintra, fognak-e érezni bármit is. Babos János elmondja, igen fognak, 

mert kötöttek le összegeket fejlesztésekre. Az informatikai beszerzés kiírása 

folyamatban van, és erre is le van kötve. Tavaly elmaradt a festés. 

Kindelmann Balázs összefoglalja, ha most megszavazzák az összeget, akkor ez fedezi a 

Griff hotel bérlését, és befejeződik Nagytétényi kollégium felújítása 2017 decemberéig. 

Így jövőre nem kell 70%-ot adniuk. Babos János reméli, hogy nem, de legalábbis 

közelebb fognak állni ahhoz, hogy ne 70 % legyen a támogatás összege.  

Babos János elköszön. 

Kindelmann Balázs megkérdezi, mit számít a szavuk. Sujtó Attila elmondja, hogy 

Babos János az elnökség álláspontját fogja előterjeszteni. Murai László szerint tőlük és a 

kancellártól függ a 2017-es év. Baranyai Melinda szerint nem fogják érezni a 

rendszerben levőhallgatók a hiányt. Fekete Flóra szerint el kell különíteni ezt a 

megkeresést a korábbi hasonló megkeresésektől (pl. az életvezetés tanácsadó) 

Kindelmann Balázs szerint ebből a hallgatók semmit nem fognak látni, ellenben, ha 

kevesebb szociális támogatást kapnak, azt igen. Sajnálja, hogy ezt OHÜB előtt egy nappal 

kell megtárgyalni. Bencze Norbert szerint, ha a 119 ezer forintos normatíva 200 ezer 

forintra emelkedett volna, akkor nem tartanánk itt. Szerinte mindenképp tájékoztassák a 

hallgatókat, hogy miért így döntöttek így, bármelyik döntés esetén is. Baranyai Melinda 

szerint rögzítsék, hogy most megszavazzák, de jövőre nem fogják. Bencze Norbert 

elmondja, hogy minden évben szavazás van erről. Kindelmann Balázs abba az irányba 

menne, hogy kommunikálják le, mire költenek, és mire fognak költeni. ezt Babos János 

írja alá.  Murai László szerint, ha nem szavazzák meg az összeget, akkor nem látja a 

közlemény szerepét. Czabán Samu szerint a megfogalmazás kérdéses. Bencze Norbert 

szerint ezt mindenképp meg kell fogalmazni, mert ez vitás kérdés, nincs jó döntés. Sujtó 
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Attila elmondja, hogy azt fogja képviselni, amit az elnökség mond. Czabán Samu 

kérdezi, mire fog szavazni. Sujtó Attila dilemmában van, mert nehéz a kérdés, 

mindenképp rosszul jár egy tömeg. 

Felmerül az életvezetési tanácsadó szerepe, Sujtó Attila beszélt Karner Orsolyával, 

kérte, hogy más módon legyen megoldva a finanszírozásuk, nem szerencsés a jelenlegi 

megoldás. 

Szimpátiaszavazás alapján a támogatási előterjesztést Fekete Flóra, Murai László és 

Traumberger Zsófia támogatja, Czabán Samu, Baranyai Melinda, Kindelmann Balázs, 

Fanni tartózkodik. Az elnökség vitázik a kérdésről. 

Babos Jánost visszahívják. Sujtó Attila elmondja, hogy sok mindenről volt szó, van aki 

támogatja, van, aki tartózkodna. Arra kérné Babos Jánost, hogy legyen összeszedve, hogy 

mire menne a pénz, mi fog megvalósulni, és tavaly mire ment el a pénz. Ez a 

határozatban is benne lesz. Babos János elmondja, hogy tavaly 378 millió forintot 

költöttek szakkollégiumokra, kollégiumi beruházási alapba 90 millió forintot, ami a NUK 

felújítására jött létre, a maradék pénz kollégiumok bérlésére ment el. A kollégiumi 

hallgatók igényeinek teljesítésére kidolgoztak egy 1,5 éves tervet. Ezenkívül 2016 

második felében biztosították a stabil internetet. Beszereztek hallgatói és dolgozói 

gépeket. Elkezdték a 1,5 éves terv végrehajtását. Ennek keretében terveznek egy street 

ball pályát ez meg lesz valósítva a 2017-ben. Az ADK-ban lesz 40 biciklitároló. Elindítják 

a bútorcserét, bográcsozó helyet alakítanak ki. A Damjanich utcai kollégiumban 

megkezdték a konditerem létesítését, ez 2017-ben elkészül a források függvényében. A 

KCSSK-ban a sportpályákat újítják fel, lesz fedett biciklitároló, illetve 

takarítószolgáltatás. Folyamatban van a könyvtár megújítása. A Nándorfehérvári úti 

kollégiumban lesz fedett pavilon, bográcsozó, nagyobb konyha kialakítására is van igény. 

Már van új tűzhely. A teniszpálya felújítására, multifunkcionális sportpálya kialakítására 

kevés esély. A Vezért úti kollégiumban bútorcsere lesz első körben. A Griff hotelben lesz 

biciklitároló. Több mosógép lesz a kollégiumokban a második negyedévtől. A forrástól 

függően lesznek tűzhelycserék, asztali lámpák, egyéb bútor beszerzések. Már tavaly óta 

ingyenesen elérhetőek a sportszolgáltatások, 2017 végig biztosítják a 

költségmentességet egyes sportszolgáltatások tekintetében. A Nándorfehérvári úti 

kollégiumban megoldódott a csőtörés múlt héten. Beszereznek 100 hálózsákot, 200 
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pokrócot és 200 viharlámpát. Ezt a kancellár a poloskák miatt jóváhagyta. 3 milliót 

lekötöttek 2017-ben. 

Az elnökség megvitatja a támogatást mértékét.  

Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának elnöksége egyhangúan támogatja a lakhatási 

támogatás 70%-os mértékét.  

Sujtó Attila tájékoztatja Babos Jánost a támogatásról. 

Babos János köszöni a bizalmat és a támogatást. 

 

Ülés vége: 18:54  
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Teendők határidőkkel - 

Határozatok Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának 

elnöksége egyhangúan támogatja a 

lakhatási támogatás 70%-os mértékét.  

Delegálások (személyi kérdések) - 

Dátumok - 
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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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