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Kiss Edina felkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy tartsanak egy mandátum
ellenőrzést.
Horváth Mihály elmondja, az ülés szabályosan került összehívásra és 29 jelenlévő
mandátummal határozatképesnek nyilvánítja.
Az ELTE HÖK Tisztségviselőinek beszámolója később került kiküldésre ezért Kiss
Edina szimpátiaszavazást kezdeményez az anyagok tárgyalásáról.
A később kiküldött beszámolók tárgyalását az EHÖK Küldöttgyűlés 29 igen, 0 nem, 0
tartózkodással támogatta.
A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, megszavazta a napirendi pontok tárgyalását.
Kiss Edina Andicsku Ivett elnöki referenst javasolja a jegyzőkönyv vezetésére.
Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.
1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója
Kiss Edina kiegészíti az írásos beszámolóját, miszerint hétvégén HÖOK
Vezetőképzőn vett részt. Holnap egyeztet a Bölcsész Napokkal kapcsolatban. Tegnap
Költségvetési Tanácson volt, ahol a sem volt ellenvetés a HÖK forrás-kiegészítését
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illetően, valamint elfogadták az egyetem és a karok költségvetését is, amit később a
szenátus elé terjesztenek majd. A mai napon OHÜB-ön vett részt, ahol a kollégiumi
felvételi ügyrendet tárgyalták. Hallgatói kulturális és szakmai pályázat bírálást köszöni
Oláh Jánosnak és Csermák Attilának. A pályázatok közül 5 pályázatot kell a 3. bíráló
főnek is átnéznie. Holnapi nap folyamán OMHV ülésen vesz részt, ahol reméli, hogy
minimális előrelépés mutatkozik ez ügyben. A BTK-nak köszöni a terem biztosítást a
küldöttgyűléshez.
Lőrinczi Réka Gyöngyi szociális alelnök kiegészíti beszámolóját, miszerint a
rendszeres szociális támogatás fellebbezésére összesen 98 pályázat érkezett be, amiből
85 pályázatot elutasítottak mely a hatósági bizonyítvány problémakörébe tartozott.
Április 7-10 között HÖOK Vezetőképzőn vett részt. Dr. Cseszregi Tamással egyeztetett az
ösztöndíj jogcímmel felmerülő problémákkal és a HKR módosításokkal kapcsolatban.
Lados Tamás tudományos alelnök hozzátette a beszámolójához, július 23-27
között fog Manchesterben megrendezésre kerülni a 2016-os EuroScience Open Forum
melyre az ELTE-s résztvevők számára pályázatot írtak ki, melynek határideje hétvégén
járt le, héten a Tehetséggondozási tanács kijelölte azt a három személyt, akik bírálni
fogják a pályázatokat. Vasárnap derül ki, ki lesz a 6-10 fős delegáció, akik elutazhatnak
erre a konferenciára.
Váry Dániel gazdasági alelnök azzal egészíti ki a beszámolóját, hogy megtörtént
az első Iskolaszövetkezetes kifizetés. Forrásallokáció elindítása miatt jövő hétre
szeretne egy gazdasági bizottsági ülést összehívni, ahol emellett még tárgyalná az
Iskolaszövetkezetes kifizetés ügyeit, tapasztalatait.
Nemes Balázs tanulmányi alelnök kiegészíti írásos beszámolóját azzal, hogy
szerveznek április 30-ára egy tanulmányis projekt napot, amire minden tisztségviselőt
szeretettel vár.
Zima Richárd az ELTE Press főszerkesztője kiegészíti a beszámolóját. Március
31. óta két szerkesztői ülést tartottak. Az egyik ülésen a két gyakornokuk is részt vett.
Hétvégén HÖOK Vezetőképzőn a rendezvényes szekción vett részt. Igyekeznek az összes
kari, egyetemi és kollégiumi rendezvényen ott lenni az ELTE Online-nal. A nyári
időszakra is elkezdtek készülni, mivel minél hamarabb le kell hozniuk a tartalmat.
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Bicsák Dániel kiegészíti a beszámolóját, az elmúlt héten a TTK és a PPK jelzett
hibákat az Unipoll rendszerrel kapcsolatban, amiket továbbított a TR irodának.
Andicsku Ivett elnöki referens nem kívánta kiegészíteni az írásos beszámolóját.
Brucker Lajos Dániel informatikai referens beszámol arról, hogy a mai napon az
EHÖK irodában nyomtatási probléma volt, ami javítás alatt áll.
Nagy Anett tanárképzési referens kiegészíti a beszámolóját, miszerint
Tanárképzési és Tanár-továbbképzési tanács 3 előterjesztést elfogadott. Április 7-én
Tanárszakos Hallgatói fórumot tartottak.
Gregor Dóra esélyegyenlőségi referens elmondja, hibát követett el az elmúlt
hónapban nem megfelelően látta el a tisztségével adódó feladatokat. Túlvállalta magát,
ebből tanult és reméli, újult erővel tudja majd folytatni a munkáját. Fogyatékosügyi
központtal egyeztet, hogyan lehetne a tisztségviselőket bevonni ebbe a rendszerbe. LENen megtalálhatóak lesznek a civil falunál. Hiányossága volt még az esélyegyenlőségi
ügyrend elkészítése, egy változatott már el is készített melyet a bizottsága a hétfői ülésig
véleményezhet. Nagy energiát akar fordítani arra, hogy megfelelően átadja a
tapasztalatait az utódjának.
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Dömötör Tamás Albert rendezvényekért felelős referens elmondja, elkezdte
összegyűjteni az ELTE-sek számára szolgáló kedvezményeket. Az előző küldöttgyűlés
óta eljutottak hozzá a kritikák a munkájával kapcsolatban, ezeket köszöni szépen. A
szemeszterzáró buli végleges időpontja június 23, ami a Dürer kertben kerül
megrendezésre.
Bencsik Gergő távol maradása miatt a beszámolóját Kiss Edina egészíti ki. Kiss
Edina elmondja, a Tempusos ösztöndíjak még mindig nem érkeznek meg a kint lévő
erasmusos hallgatók számára. A napokban tárgyalnak majd a Nemzetközi Irodával.
Kőszegi Tamás beszámolóját azzal egészítette ki, hogy a hallgatói kulturális és
szakmai pályázatokat megkapta, 5 pályázatot kell újraértékelni, amiket az elnökségi
tagoknak is ki fog küldeni.
Móczik Alexandra pedig kiegészíti azzal, hogy a kari és kollégiumi napokon kint
van a BEAC-al. A LEN sportnapot Székely Gellérttel együtt szervezi, valamint koordinálja
az Eötvös 5 km futóversenyt. Pénteken a TAO pályázat bíráláson Kiss Edina helyett vesz
részt a sport irodában.
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Kiss Edina elmondja, Bencsik Gergő, Sujtó Attila, Kőszegi Tamás, Móczik
Alexandra kimentésüket kérték az ülésről, a kérdésekre ő fog válaszolni helyettük.
Németh Patriknak az elnöki beszámolóhoz van kérdése. A projektek helyzetét
röviden össze tudná foglalni?
Kiss Edina köszöni a kérdést, a képzési stratégia projekt vezetője Lados Tamás,
itt kidolgozásra kerül egy rövidebb és egy bővebb kiadás, melyhez még a saját részét
nem sikerült elküldenie. A szociális helyzet felmérés projektet is elkezdték, egyeztettek
már az adatvédelmi osztállyal, hogy a hallgatókat hogyan is tudják pontosan ebbe
bevonni. A tartós élelmiszergyűjtés sikeresen lezárult, reméli a következő évben is
megszervezésre kerül. A rektori kulturális pályázat pontrendszerénél már történt
előrelépés, az elkövetkezendő időben kiértékelésre kerül majd az újítások megfeleltsége.
A hallgatói szervezetek projektért Lados Tamás felel, amiben még előrelépés nem
történt. A mentális projektben szeretnék felmérni, mint gólyatábori és mint év közbeni
napokban mik azok a részek ahol Hallgatói Önkormányzat vagy az Életvezetési
Tanácsadók továbblépést tudnak mutatni.
Fekete Flóra szeretne kérni egy összefoglalót, hogy mi történt Egyetem vezetői
és Szolgáltatói vezetői értekezleten.
Hoksza Zsolt szerint az érdekképviselőknél a következetesség a fontos. Nem
tartja

megfelelőnek,

hogy

egy

HKR

általános

részének

a

módosításról

a

részönkormányzatok az intézménytől kapnak tudomást.
Kiss Edina elmondja, ma OHÜB után hívta fel őt Dr. Cseszregi Tamás, hogy
értesült-e már az IK HKR módosításáról. Előző elnökségi ülésen csak annyit tudott, hogy
ez előterjesztésre fog kerülni. Teljes mértékben egyetért Hoksza Zsolttal.
Nemes Balázs elmondja, levélben tárgyaltak erről a módosításról, akkor kérte az
IK-s tisztségviselőt, hogy tájékoztassa őket a változásokról. Az ülésen véleményezőként
vesz részt, döntéshozási lehetősége nincs, ő csak tájékoztatást tud adni, hogy miket
tárgyalnak az ülésen.
Giró-Szász Áron elmondja, a szervezeti szabályozás kérdését saját programjában
is kiemelte. Kiss Edinával egyeztetések után abban állapodtak meg, hogy ezt egyetemi
szinten szabályozzák, de ez sajnos nem valósult meg. A megbízatása sajnos lejárt,
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hallgatói részről el kellene számolnia, sajnálja, hogy ez a munka, folyamatosan csak
torlódott.
Kiss Edinának EHÖK Elnökének a beszámolóját 24 igen, 0 nem, 5 tartózkodással
elfogadva a küldöttgyűlés által.
Lőrinczi Réka Gyöngyi szociális alelnökhöz nem érkezik kérdés.
Lőrinczi Réka Gyöngyi szociális alelnök beszámolóját 29 igen, 0 nem, 0
tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által.
Lados Tamás tudományos alelnökhöz nem érkezik kérdés.
Lados Tamás tudományos alelnök beszámolóját 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadva a küldöttgyűlés által.
Németh Patrik elmondja Váry Dániel gazdasági alelnöknek, hogy a beszámolója
nem lett túl hosszú, pedig a vezetőképzőn elég sok célt fogalmaztak meg, ezekről
bizottsági ülésen se esett szó. Ez a csendes időszak talán megfelelő lett volna, e feladatok
ellátására.
Váry Dániel elmondja, jelenleg Kolozs Anikóval és Meiszterics Bálinttal a
közbeszerzési kiírásokon dolgoznak. A következő ülésen pedig szeretné, ha a
bizottsággal együtt priorizálnák az előttük álló projekteket.
Zák András elmondja, az Iskolaszövetkezetes utalások egy része megérkezett. De
nem találják a logikát, hogy mi alapján érkezett meg valakinek a fizetés és mi alapján
nem. KHTEÖ keret átkönyvelésre került-e már? Erről kapnak-e valamilyen kimutatást?
Váry Dániel tudomása szerint mindenkinek kiutalták a megfelelő összeget, aki be
volt iratkozva az Iskolaszövetkezethez. Ezekre a keretekre nem lát rá pontosan, tud
küldeni egy kimutatást, de az nem biztos, hogy megfelel teljes mértékben a valóságnak.
Konkrét kimutatást ők se kaptak.
Orosz Gábor jelzi, nem rég szerettek volna egy utánpótlásképzést tartani, de azt
az információt kapták, hogy a WECO-val kötött szerződés nem megfelelő.
Kiss Edina válaszol Váry Dániel helyett. Meiszterics Bálintot megbízta, hogy erről
küldjön tájékoztatást a részönkormányzatoknak. A WECO-t csak külföld esetén lehet
használni. Mindenkit kér, ha beszerzést szeretnének azt időben jelezzék.
Váry Dániel gazdasági alelnök a beszámolóját 20 igen, 6 nem, 3 tartózkodással
elfogadva a küldöttgyűlés által.
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Giró-Szász Áron kéri Nemes Balázst tanulmányi alelnököt, az elmúlt hónapokból
emeljen ki egy nagy tanulmányi előrelépést.
Nemes Balázs egyrészt a párhuzamos képzés kompenzáció átgondolását,
másrészt a pontrendszert kialakítását emelné ki, amit a szociális bizottsággal közösen
együtt hoztak létre. A tanulmányi bizottság kommunikáció sokkal jobb, összefüggőnek
érzi a bizottságot.
Nemes Balázs tanulmányi alelnök beszámolóját 22 igen, 5 nem, 2 tartózkodással
elfogadva a küldöttgyűlés által.
Németh Patrik érdeklődik Zima Richárdtól, a gyakornoki rendszer működéséről.
Zima Richárd elmondja, a gyakornoki rendszer elkezdett megvalósulni, amit
szeptember óta terveznek. Tanszékek és az intézetek összegyűjtötték kikkel szeretnének
együttműködni. Tavasszal teszt jelleggel szerette volna ezt a rendszert elindítani, de a
PPK egyik tanszékén teret adtak a gyakornoki helyeknek, így két sportszervező szakos
hallgató csatlakozott is hozzá. A gyakornokoknak van egy meghatározott óra táblázatuk,
a rovatvezető az ő mentoruk és mindig egyre nehezebb feladatokat kapnak. Szerveznek
egy reprezentációs eseményt az ELTE Online focikupát a KCSSK-ban, ahol megmutatják,
hogy nem csak újságírósról szól ez az egész gyakornoki munka. Reméli szeptembertől
más karról is lesznek gyakornokok.
Zima Richárd az ELTE Press főszerkesztő beszámolóját 29 igen, 0 nem, 0
tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által.
Bicsák Dániel tanulmányi rendszerért felelős referenshez nem érkezik kérdés.
Bicsák Dániel tanulmányi rendszerért felelős referens beszámolóját 27 igen, 0 nem,
2 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által.
Brucker Lajos Dániel informatikai referenshez nem érkezik kérdés.
Sztilkovics Zorka köszöni a PPK HÖK új honlap elkészítését Brucker Lajos
Dánielnek.
Brucker Lajos Dániel beszámolóját 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a
küldöttgyűlés által.
Nagy Anett tanárképzési referenshez nem érkezik kérdés.
Nagy Anett tanárképzési referens beszámolóját 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadva a küldöttgyűlés által.
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Orosz Gábor kérdez Gregor Dórától. 8 hónapja tölti be az esélyegyenlőségi
referensi tisztséget. Mi a legnagyobb előrelépés amióta tisztségben van? Valamint mikor
tartott utoljára bizottsági ülést?
Gregor Dóra elmondja, legnagyobb előrelépésnek tartja, hogy sikerült egy olyan
bizottságot alkotni ahol minden tag azonos szociális érzékenységgel rendelkezik.
Fogyatékosügyi központtal kapcsolatban nagy segítség, hogy egy megfelelő rendszer
került központosításra. Kovács Krisztával való egyeztetés eredményes volt, sikerült
pontos feladatköri határokat definiálni. 1 hónapon belül került megrendezésre az utolsó
bizottsági ülésük. Az ügyrend fontosságát nem érzékelte és a bizottság sem jelezte
fontosságát, ezért háttérbe szorult e feladat kidolgozása.
Giró-Szász

Áron

a

saját

részönkormányzatában

lévő

esélyegyenlőségi

tisztségviselő rengeteget fejlődött, de ezt nem látta az EHÖK esélyegyenlőségi referens
tisztségviselőnél. Véleménye szerint, azért mert a bizottságba azonos szociális
érzékenységgel rendelkező tisztségviselők vannak az nem Gregor Dóra érdeme. A
vezetőképzőn már megingott a bizalma a tisztségviselő iránt.
Gregor Dóra elmondja, nem feltétlenül olyan tisztségviselők töltötték be ezeket a
tisztségeket, akik megfelelő szociális érzékenységgel rendelkeztek. Meiszterics Bálinttal
hatékony érzékenyítő tréninget szerveztek a vezetőképzőn, bizottsági délutánon is
megvalósult egy tréning, ezért úgy gondolja, hogy van érdeme, hogy ez az érzékenység
megvalósult.
Hoksza Zsolt nem az elmúlt hónapok munkáját akarja firtatni. Ha szerinte is
hibázott, akkor miért kéri, hogy fogadjuk el a beszámolóját?
Gregor Dóra jogosnak ítéli meg, ha nem fogadják el a beszámolóját.
Kiss Edina elmondja ez csak egy kérés volt nem utasítás.
Gregor Dóra esélyegyenlőségi referens beszámolóját 2 igen, 19 nem, 8
tartózkodással nem lett elfogadva a küldöttgyűlés által.
Fekete Flóra kérdezi Dömötör Tamás Alberttól, a rendezvényes kisokoshoz
honnan szerez szakmai anyagokat.
Dömötör Tamás Albert elmondja, ezt Lados Tamással projektjével lehet
párhuzamba hozni. Az utódjától sajnos kevés anyagot kapott ezzel kapcsolatban, de
szerinte 1 hónapon belül kézen fogható anyag lesz ebből.
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Orosz Gábor elnökségi ülésen is jelezte a rendezvénynaptár fontosságának
betartását. Van olyan részönkormányzat, aki nem jegyezte be a rendezvényeit, ezért
egymásra szerveződtek programok. Ha rászerveznek egy programra, akkor annak van
valamilyen következménye?
Dömötör Tamás Albert válaszol, miszerint hiába ír le dolgokat a bizottsági
tagoknak, ha ezt nem tartják be. A kari napok időpontjai voltak meg előre, a többi
rendezvényről mindenki csak tervként beszélt. Szankciókat nem tudnak eszközölni,
közösen kellene kitalálni erre a megoldást.
Dömötör Tamás Albert rendezvényekért felelős referens beszámolóját 23 igen, 4
nem, 2 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által.
Andicsku Ivett elnöki referenshez nem érkezik kérdés.
Andicsku Ivett elnöki referens beszámolóját 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadva a küldöttgyűlés által.
Sujtó Attila kommunikációs alelnökhöz nem érkezett kérdés.
Sujtó Attila kommunikációs alelnök a beszámolóját 29 igen, 0 nem, 0
tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által.
Giró- Szász Áron jelezte Bencsik Gergőnek, hogy nagyon sok problémát vélt
felfedezni, miszerint a hallgatók nagy része nem kapják meg időben az ösztöndíjakat.
Ezek a problémák évek óta jelen vannak, még sem történt ez ügyben előrelépés,
véleménye szerint itt nem jelenik meg a hallgatói érdekképviselet.
Kiss Edina válaszol Bencsik Gergő távolléte miatt. A Nemzetközi Irodával már
egyeztettek az ösztöndíjakkal kapcsolatban. Érdekes dolognak tartja, hogy a Hallgatói
Önkormányzatnak kell az ösztöndíjas pénz után mennie, amikor az egyetem köti a
szerződéseket a hallgatókkal, ezért úgy gondolja, hogy ez nem a HÖK hibája. Az ESN
ELTE elnöke ígérte, hogy havonta küld egy beszámolót hol tart a szervezet, ami azóta
egyszer sem került kiküldésre.
Giró-Szász Áron nem szereti ezt a decentralizált helyzetet, mert megfoghatatlan
a felelősségi háló, nem kell felelősséget vállalni az alelnök munkájáért.
Kiss Edina elmondja, miután Bencsik Gergő többször tárgyalt ez ügyben, változás
még sem történt, ezért gondolta úgy, hogy a hallgatói érdekképviselet miatt kötelessége
az üggyel foglalkoznia, mivel úgy érzi felelősséggel tartozik a tisztségviselői iránt.
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Orosz Gábor jelezte nem fogja támogatni a beszámolót. Azt tudja, hogy a
nemzetközi egyezmény alapján kötelező kollégiumi helyeket biztosítani külföldi
hallgatóknak. 1 hónapja megkapták a keret számokat, hogy mennyi hallgató várható, de
nincs több kollégiumi helyük, sőt a kollégiumi helyek csökkentek. Ez az információ hozzá
nemrég jutott el, a külügyi alelnök pedig semmilyen előrelépést nem mutatott ez ügyben.
Bencsik Gergő külügyi alelnök a beszámolóját 9 igen, 8 nem, 12 tartózkodással nem
lett elfogadva a küldöttgyűlés által.
Zák András elmondja, a külügyi alelnök munkáját közelről figyelte, sok harcot
lefolytatott az irodával. Nem ért egyet Giró-Szász Áronnal, szerinte a külügyi
érdekképviselet el volt látva.
Orosz Gábor elmondja Kőszegi Tamásnak, hogy Csermák Attila küldött a
Hallgatói szakmai és kulturális pályázatról egy rövid beszámolót, amiben az szerepelt,
hogy sok kérvényhez nem kapott hozzáférést, probléma volt az igazolás feltöltéssel is,
valamint Kőszegi Tamás nem válaszolt időben a hallgatók leveleire.
Oláh János teljes mértékben egyet ért Orosz Gáborral.
Kőszegi Tamás gazdasági és pályázati adminisztrációért felelős referens
beszámolóját 13 igen, 9 nem, 7 tartózkodással nem lett elfogadva a küldöttgyűlés által.
Orosz Gábor nem tartja megfelelőnek, hogy a sport bizottságnak nincs
ügyrendje. A rektori sport pályázatot meg kell szüntetni vagy újítani kell, mivel
rendszerint ugyan azok a pályázatok ugyan azzal a céllal érkeznek be.
Móczik Alexandra sportügyi referens beszámolóját 15 igen, 8 nem, 6 tartózkodással
elfogadva a küldöttgyűlés által.
A küldöttgyűlés egyhangúlag megszavazza, hogy a visszahívás kezdeményezését
a személyi ügyeknél tárgyalják.
2. Ellenőrző bizottság tájékoztatója
Kiss Edina megkéri az Ellenőrző Bizottságot, tartsa meg a tájékoztatóját.
Horváth Mihály az Ellenőrző Bizottság tagja tájékoztatja a küldöttgyűlést, az
előző küldöttgyűlés óta egy hallgatói megkeresés érkezett. Az ELTE HÖK EB névtelen
hallgatói bejelentés alapján megvizsgálta az ÁJK HÖK Alapszabályának 15. § (2)
bekezdését, ami szerint abszolutóriumot szerzett hallgató nem választható az ÁJK HÖK
1056 Budapest, Szerb utca 21-23
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küldöttgyűlési választásán. Az EB megállapította, hogy az Nftv. 60. § (1) alapján minden
hallgató választható, akinek hallgatói jogviszonya van, ezért azt nem lehet abszolutórium
megszerzéséhez kötni. Az ELTE HÖK alapszabálya az 5. § (1) bekezdésében hivatkozik
az Nftv-re, valamint az 5. § (5) bekezdésében megállapítja, hogy a részönkormányzatok
alapszabályainak olyan részei, amelyek ellentétesek az ELTE HÖK Alapszabályával,
semmisnek kell tekinteni. Ezek alapján az ÁJK HÖK Alapszabályának 15. § (2) bekezdése
semmisnek tekintendő. Ezt az ÁJK HÖK a legújabb ASZ módosításában már korrigálta, az
a KGY választások kiírásának időpontjában szenátus általi elfogadásra várt.
3. Személyi ügyek
a) ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsági tag választása
Zák András az IK HÖK elnöke, Ellenőrző Bizottsági tagnak jelöli Gyirán Márton
Áront.
Gyirán Márton Áron elfogadta a jelölést, összeférhetetlenségről nincsen tudomása.
Kiss Edina az alapszabályi kötelezettsége miatt visszahívást kezdeményez Gregor
Dóra esélyegyenlőségi referens, Bencsik Gergő külügyi alelnök és Kőszegi Tamás
gazdasági és pályázati adminisztrációért felelős referens esetében.

Szünet kezdete: 18.50
Szünet vége: 19.05
Jelen lévő mandátumok száma 28.
Az Ellenőrző Bizottság ismerteti az eredményeket.
Gyirán Márton Áront az EHÖK Küldöttgyűlése 29 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal
az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsági tagjának választották.
Bencsik Gergő a küldöttgyűlés által 12 igen, 16 nem, 1 érvénytelen szavazattal nem
került visszahívásra.
Gregor Dóra a küldöttgyűlés által 14 igen, 15 nem, 0 érvénytelen szavazattal nem került
visszahívásra.
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Kőszegi Tamás a küldöttgyűlés által 19 igen, 10 nem, 0 érvénytelen szavazattal
visszahívásra került.
4. Alapszabály módosítás
a) VII. Fejezet Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói
Részönkormányzat Alapszabálya
Németh Patrik elmondja, az KolHÖK alapszabályában új tisztségek kerültek
bevezetésre. A választási rendszert átalakították, ezen belül is a szavazás leadásának a
módját. Elnökválasztás valamint a tisztségviselők választásának az időpontját
határozták meg. Igyekeztek minden lehetséges hibát kijavítani.
Az ELTE EHÖK Küldöttgyűlése az Eötvös Loránd Tudományegyetem KolHÖK
Alapszabály módosítását 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.
5.Egyebek
Kiss Edina emlékezteti a részönkormányzatokat, hogy április 29-én KolHÖK majális
kerül megrendezésre.
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Kiss Edina köszöni szépen Sztilkovics Zorka, Takács Bence és Giró-Szász Áronnak az
elnökségi munkáját.
Vége: 19.15
Teendők,
határidőkkel

Kiss Edinának EHÖK Elnökének a beszámolóját 24
igen, 0 nem, 5 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által.
Lőrinczi Réka Gyöngyi szociális alelnök beszámolóját
29 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés

Határozatok

által.
Lados Tamás tudományos alelnök beszámolóját 29
igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által.
Váry Dániel gazdasági alelnök a beszámolóját 20 igen,
6 nem, 3 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által.
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Nemes Balázs tanulmányi alelnök beszámolóját 22
igen, 5 nem, 2 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által.
Zima

Richárd

az

ELTE

Press

főszerkesztő

beszámolóját 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a
küldöttgyűlés által.
Bicsák Dániel tanulmányi rendszerért felelős referens
beszámolóját 27 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadva a
küldöttgyűlés által.
Brucker Lajos Dániel beszámolóját 29 igen, 0 nem, 0
tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által.
Nagy Anett tanárképzési referens beszámolóját 29
igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által.
Gregor Dóra esélyegyenlőségi referens beszámolóját 2
igen, 19 nem, 8 tartózkodással nem lett elfogadva a
küldöttgyűlés által.
Dömötör

Tamás

Albert

rendezvényekért

felelős

referens beszámolóját 23 igen, 4 nem, 2 tartózkodással
elfogadva a küldöttgyűlés által.
Andicsku Ivett elnöki referens beszámolóját 29 igen, 0
nem, 0 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által.
Sujtó Attila kommunikációs alelnök a beszámolóját 29
igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által.
Bencsik Gergő külügyi alelnök a beszámolóját 9 igen, 8
nem, 12 tartózkodással nem lett elfogadva a küldöttgyűlés
által.
Kőszegi

Tamás

gazdasági

és

pályázati

adminisztrációért felelős referens beszámolóját 13 igen, 9
nem, 7 tartózkodással nem lett elfogadva a küldöttgyűlés
által.
Móczik Alexandra sportügyi referens beszámolóját 15
igen, 8 nem, 5 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által.
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Gyirán Márton Áront az EHÖK Küldöttgyűlése 29 igen, 0
nem, 0 érvénytelen szavazattal az ELTE HÖK Ellenőrző
Bizottsági tagjának választották.
Bencsik Gergő a küldöttgyűlés által 12 igen, 16 nem, 1
érvénytelen szavazattal nem került visszahívásra.
Gregor Dóra a küldöttgyűlés által 14 igen, 15 nem, 0
érvénytelen szavazattal nem került visszahívásra.
Kőszegi Tamás a küldöttgyűlés által 19 igen, 10 nem,0
érvénytelen szavazattal visszahívásra került.
Az ELTE EHÖK Küldöttgyűlése az Eötvös Loránd
Tudományegyetem KolHÖK Alapszabály módosítását 28 igen,
0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.
Delegálások

Gyirán Márton Áront az EHÖK Küldöttgyűlése 29 igen, 0

(Személyi

nem, 0 érvénytelen szavazattal az ELTE HÖK Ellenőrző

kérdések)

Bizottsági tagjának választották.

Dátumok

-
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