EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKSÉG

JEGYZŐKÖNYV
Elnökségi ülés
2017. február 3. péntek 16:00
Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.)
Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Szombathelyi ügyek
a) Személyi kérdések - SEK Tanulmányi Bizottság
b) Egyebek
3. Szenátusi anyagok tárgyalása
4. Iskolaszövetkezeti közösségi alap felhasználása
5. Beszámoló a HÖOK választmányi üléséről
6. Bejelentések, egyebek
Sujtó Attila köszönt mindenkit. Kérdezi, hogy az ülés szabályosan lett-e összehívva.
Horváth Luca válaszol, igen.
Mandátumellenőrzés alapján az elnökségi ülés 8 fővel határozatképes. A napirenden nem
kíván módosítani senki.
Az előzetesen kiküldött napirendet az elnökség egyhangúan elfogadja.
Dömötör Tamás Albert mindenkinek átad egy új ELTE HÖK-ös mappát.
1. Elnöki beszámoló
Sujtó Attila elmondja, hogy a következő HÖOK Közgyűlés 2017. február 25-e
Székesfehérvár. A napirendet kiküldi majd a levelezőlistára. Murai László elmondja,
hogy a befogadóképesség most korlátozott (150 fő). Jövő héten lesz elnökségi ülés,
pénteken 17:00 órakor. Szorgalmi időszakban vissza fognak állni a szerdai időpontra.
Az Alapszabályokkal kapcsolatban a karoktól megkapta a szenátusi módosításokat, a
TTK-tól és a PPK-tól még nem kapta meg.
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A LEN volt napirendi pont a rektori értekezleten. Dömötör Tamás Albert elmondja,
Rikker Emilia beszámolt a tavalyi problémákat. Ő is elmondta az ELTE HÖK álláspontját.
Nem történt komolyabb előrelépés az ügyben. Valamiféle érdemi reakciót várt volna az
egyetem vezetésétől. Sujtó Attila elmondja, hogy várnak engedélyt és visszaigazolást a
BME-től, hogy egy meghatározott területet igénybe tudnak-e venni. 1-2 héten belül a
terület egy Kft. birtokába kerül. Tőlük lehet majd bérelni a területet. Kindelmann
Balázs kérdezi, hogy más rendezvény lesz-e ott a LEN időpontjában. Sujtó Attila
elmondja, hogy ez félreértés volt, nem lesz már program is. A kiírást közben elkezdik
megcsinálni, kész lesz. Amint lehet, ki is lesz írva. Hoksza Zsolt elmondja, hogy a
napokban kapott egy levelet a tavalyi LEN kapcsán, hogy nem lettek bejelentve a
fellépők. Nem tudja, miért őt keresték meg ezzel. Kérdezi, tudják-e mennyibe fog kerülni
a terület, és fixek-e a jegyárak. Kindelmann Balázs válaszol, nem fixek a jegyárak és
naponta 2 millió forint a terület. A kiírás együtt lesz összerakva.
Sujtó Attila elmondja, hogy ma reggel volt a kancellári kabinetvezetőnél a
sportszolgáltatások ügyében. Neptunon volt egy szolgáltatásokra vonatkozó kérdőív,
ami több sebből is vérzett. Kifejezetten a belvárosi karokra vonatkozott az egyeztetés.
Rendelkezésre áll TAO-s forrás és kormányzati forrás, amit az egyetem szeretne
felhasználni sportcélú beruházásokra. Szeretnének ehhez egy piackutatást összerakni,
ami konkrétumokra fog rákérdezni. Sujtó Attila szolgáltatási kérdőív problémáit vázolja
fel. Murai László elmondja, hogy volt ezzel kapcsolatban hallgatói visszajelzés: a google
form problémás, elmenti az email címet. Ezen kívül a Minőségügyi Irodával kell
egyeztetni minden ELTE-s kérdőívet, ez itt nem történt meg. Szerinte az ELTE HÖK
elnöksége kérhetne beszámolót a Kancelláriától erről. Ezt az álláspontot Sujtó Attila
támogatja. Kindelmann Balázs elmondja, hogy ma este kapták meg sokan a kérdőívet.
Rossz linket küldtek ki, a google form szembemegy az adatvédelmi szabályzattal. Kérdés,
hogy miért nem az ELTE Szolgáltató Központ küldte ki, miért a Kancellária. Sujtó Attila
kiküldi majd levelező listára a tervezett emailt.
2. Szombathelyi ügyek
a) Személyi kérdések - SEK Tanulmányi Bizottság
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Nem érkezett írásbeli jelölés. Horváth Luca támogatja a helyszíni jelölést. Kindelmann
Balázs Horváth Rezsőt, Murai László Szecsődi Tímeát, Baranyai Melinda Karacsi
Gábort jelöli. A TÁTK Herczeg Ákos Samut jelöli. A négy hallgatói delegálást az elnökség
egyhangúan elfogadja. A további két jelöltről jövő héten fognak dönteni.
b) Egyebek
Február 1-je óta a Savaria Egyetemi Központ az ELTE szerves részét képezi. Február 6án egy nagyobb szombathelyi delegáció érkezik Budapestre. A delegáció 8 tagú lesz.
Reggel 9-re érnek ide. Sujtó Attila fogja őket köszönteni. A Szenátus után találkozik
velük újra, kéri, hogy az elnökök is fél órát-órát legyenek itt beszélgetni. Február 15-én
lesz tájékoztató nap Szombathelyen, a kisbusz biztosított. Az Oktatási Igazgatóság és a
Fogyatékosügyi Központ is megy. A termekben lesz karonkénti tájékoztató. Minden
részönkormányzatból 2-3 fő tud menni. Az indulás 6 óra, este 6-7 körül érkeznek majd
vissza Budapestre. BTK-s, PPK-s hallgatók vannak a legtöbben, nekik a tájékoztatókat
két részletben kell megtartani. Sujtó Attila kéri, hogy mindenki készítsen külön emailcímet a tisztségviselőknek.
3. Szenátusi anyagok tárgyalása
Mindenki megkapta az anyagokat. Sujtó Attila kérdezi, szükséges-e kivetíteni az
anyagokat. Kindelmann Balázs elmondja, hogy nem ért egyet az OMHV-val kapcsolatos
leírással. Sujtó Attila szerint megjelöl fontos célokat is az előterjesztés. Murai László
szerint a célok eléréséhez lehetne időpontot kitűzni. Ezt érdemes Szenátuson
megkérdezni.
4. Iskolaszövetkezeti közösségi alap felhasználása
Sujtó Attila elmondja, hogy az Iskolaszövetkezet bevételeiből van 300 000 forintos
közösségi alap, amit bármire fel lehet használni, ami közösségi cél. Közös gondolkodásra
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hívja az elnökségi ülés tagjait. Felmerül a LEN oldal visszavásárlása, ingyen sportolási
lehetőségek, karitatív célok is. Sujtó Attila nyitni fog hozzá egy google dokumentumot
ötletelés céljából, jövő héten beszélni fognak még erről.
5. Beszámoló a HÖOK választmányi üléséről
Murai László elmondja, hogy a Közgyűlés napirendi pontjairól egyeztettek. Az Északalföldi régió még nem alakult meg. A közéleti ösztöndíjra vonatkozó javaslatról
szimpátiaszavazás volt. Vannak intézmények, ahol problémát jelentenek az ösztöndíjak.
Nagy aránytalanságok vannak a felsőoktatásban. Felmerült kérdésként, hogy a HÖOK
fogalmazzon meg ajánlást, amit majd a Közgyűlésen tárgyalnak meg. A HÖOK törekvése,
hogy országos szinten rendezze a közéleti ösztöndíjakat. Egységes kellene lennie a
nyilvánosság kérdésének is. Kindelmann Balázs szerint az ajánlás nem fogja megoldani
a problémákat.
6. Bejelentések, egyebek
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Sujtó Attila elmondja, hogy február végén újra lesz Küldöttgyűlés. Sujtó Attila február
22-ét, szerdát javasolja. 16:00 órakor elnökségi ülés lesz, 17:00 órakor Küldöttgyűlés.
Hoksza Zsolt fog termet foglalni a TTK-n.
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Teendők határidőkkel
Határozatok

Delegálások (személyi kérdések)

SEK Tanulmányi Bizottság tagjai: Karacsi
Gábor, Szecsődi Tímea, Horváth Rezső,
Herczeg Ákos Samu

Dátumok

Szombathelyi

delegáció

érkezik

Budapestre: február 6.
Nyílt Nap – Szombathely: február 15.
Küldöttgyűlés: február 22.
HÖOK

Közgyűlés:

február

Székesfehérvár
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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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