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JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

2017. január 26. csütörtök 16:00 

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

Napirend: 

1. Iskolaszövetkezeti ügyek – vendégünk: Nagy Gergely Gyula, Csordás Péter 

2. Elnöki beszámoló 

3. Integrációs ügyek 

o a) Pályázati kiírás - Szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

o b) Beszámoló a fórumról és nyílt napról 

4. Az ELTE HÖK küldöttgyűlésének anyagai 

5. Projektek előrehaladása 

o a) OHV 

o b) Utánpótlásképzés és tudástranszfer 

6. Bejelentések, egyebek 

 

 

Ülés kezdete: 16:09 

 

Az elnökségi ülés 9 fővel határozatképes.  

Az elnökség a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.  

 

1. Iskolaszövetkezeti ügyek 

Nagy Gergely Gyula elmondja, hogy szeretnék továbbra is folytatni a munkát. Az 

Iskolaszövetkezet bevételének 10%-át be kell tenni a közösségi alapba.  A nyereséget 

hallgatókra használják fel. Ez 300-400 ezer forint. Jó lenne egyben elkölteni. Ezt 

számlával lényegében bármire lehet költeni. Javaslatot kér az elnökségtől. Czabán Samu 
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megkérdezi, miért mi fizetjük a recepciósokat, ha van ennyi bevétel. Nagy Gergely 

Gyula elmondja, hogy az árbevétel 120 millió forint, de a tényleges bevétel 3 millió 

forint. December végig szólt a megállapodás. Az Iskolaszövetkezet havonta az elmúlt 6 

hónapra nézve havi 1-1,4 millió forintot hozott. Próbálják növelni a tőkét, stabilizálni a 

tőkehelyzetet. 

Sujtó Attila kéri, kanyarodjanak vissza a közösségi alapra. Murai László kéri, hogy 

adjanak maguknak időt, amíg megbeszélik, ezután elküldik. Nagy Gergely Gyula 

elmondja, hogy márciusban kell erről döntenie a Közgyűlésnek. 

Nagy Gergely Gyula elmondja, szeretnének egy munkavállalási felmérést a hallgatók 

között elvégezni. Sujtó Attila szerint a képzési formához kellene osztatlan és a felsőfokú 

szakképzést tenni. Kindelmann Balázs kéri, hogy ez az IK-ra ne menjen ki. Murai 

László preferálja a legördülő menüt. Fekete Flóra szerint a programfejlesztés helyett 

inkább szoftverfejlesztést kellene írni. Czabán Samu is kéri, hogy az ÁJK-ra ne menjen ki 

a felmérés.  

 

2. Elnöki beszámoló 

 

Sujtó Attila kéri, hogy a napirendi pontot ugorják át.  

3. Integrációs ügyek 

a) Pályázati kiírás - Szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

Sujtó Attila elmondja, hogy a pályázati kiírás, ha elfogadásra kerül, február 1-jén 

nyilvános lehet.   

Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának elnöksége egyhangúan támogatja a szombathelyi 

ügyekért felelős alelnök személyére vonatkozó pályázati kiírást. 

 

b) Beszámoló a fórumról és nyílt napról 
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Sujtó Attila elmondja, hogy volt egy tájékoztató a közgazdászképzésről. Sopron próbálja 

csalogatni a hallgatókat. Egyelőre nem tudni, mi lesz a 221 hallgatóval. Sujtó Attila írt 

egy levelet ezzel kapcsolatban, de még nem érkezett válasz. 

A nyílt nap sikeres volt, 200-300 fő vett részt. A rendezvény hatékonysága a felvételi 

jelentkezésnél fog kiderülni. Volt egy sajtótájékoztató is.  Február 6-án jönnek az 

opcionálisan megválasztandó emberek, nagyjából 8 fő. Február 15-én csoportos leutazás 

lesz Szombathelyre. Szociális és tanulmányi tájékoztató is lesz, Sujtó Attila kéri, hogy az 

elnökségből is minél több ember legyen jelen. Az indulás reggel 6 óra. 

 

4. Az ELTE HÖK küldöttgyűlésének anyagai 

Sujtó Attila elnézést kér a hektikusságért. Kindelmann Balázs kéri, hogy tekintsék át 

az EHÖK Alapszabály-módosítását. Megkérdezi, hogy az EHÖK elnöke 

részönkormányzati tisztségviselőket is kinevezhet-e. Sujtó Attila elmondja, hogy ez 

azért fontos, hogy el legyen látva az érdekképviselet, ez csak ideiglenes. Kindelmann 

Balázs kérdezi, miért nem a részönkormányzati elnökök teszik meg a saját 

részönkormányzatukra vonatkozó kinevezéseket. Sujtó Attila szerint így lehet 

megoldani az érdekképviseletet, Kindelmann Balázs ezt nem támogatja. Sujtó Attila 

elmondja, hogy el lehet tolni az időpontot március 31-re. Takáts Réka kéri, hogy tolják 

el az időpontot. Sujtó Attila kérdezi, van-e valakinek ellenvetése. Hoksza Zsolt szerint, 

ha ezek átmeneti rendelkezések, akkor nincs rá szükség. 

Sujtó Attila beszámol a SEK TB összetételi javaslatáról: 6 hallgatói tagból állna, ami 

elnökségi hatáskörbe tartozna. Ezzel mindenki egyetért. 

 

5. Projektek előrehaladása 

 

a) OHV 

 

Sujtó Attila elmondja, hogy Minőségbiztosítási ülésen nem volt napirenden az OHV, 

Szalma Edina Járfás Tímeával egyeztetni fog. 
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b) Utánpótlásképzés és tudástranszfer 

 

Dömötör Tamás Albert elmondja, hogy jövő héten kezdődik meg a munka.  A Kabinet 

március végére összeállít egy anyagot arról, hogy milyen tevékenységeket végeztek 

eddig. 

 

6. Bejelentések, egyebek 

 

Készül az új honlap, hallgatóbarát és átlátható lesz, eseménynaptár is lesz. 

 

 

Ülés vége: 17:18 
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Teendők határidőkkel Csoportos leutazás Szombathelyre: február 15. 

Határozatok Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának 

elnöksége egyhangúan támogatja a 

szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

személyére vonatkozó pályázati kiírást. 

 

Delegálások (személyi kérdések) - 

Dátumok Szombathelyi ügyekért felelős alelnökre 

vonatkozó pályázat kiírása: február 1. 

 

 

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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