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Kalina Gergely: A küldöttgyűlés és a megjelent vendégek köszöntése. Köszöni a helyszín 

biztosítását a BTK-nak. Napirend előtt gratulál a TTK HÖK újraválasztott elnökének Béni 

Kornélnak. Az alapszabály értelmében a teljes jogkörben itt lévőkön kívül a meghívott 

vendégek vehetnek részt a tanácskozásban. Kérdezi az Ellenőrző Bizottságot, hogy 

szabályosan lett e összehívva a küldöttgyűlés. 

Csordás Péter: Legjobb tudomása szerint szabályosan lett összehívva. 34 mandátum 

határozatképes. 

Kalina Gergely: Mandátumellenőrzést kér. 

Csordás Péter: Megerősíti, hogy határozatképest a küldöttgyűlés. 

Kalina Gergely: Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz annyit módosítana, hogy 

kerüljön fel 5-ik napirendi pontba az EHÖK Jogorvoslati Bizottság hallgatói tagjaira 

javaslattétel. Ezt előzetesen az Elnökség elfogadta és egyhangúlag javasolja.Kéri a módosítás 

befogadását. Egyhangúlag elfogadva. Módosított napirend felolvasása. Nincs több módosítási 

javaslat. Napirend egyhangúlag elfogadva.  

 

Javaslattétel jegyzőkönyvezetőre 

 

 Kalina Gergely: Meiszterics Bálintot javasolja. Szimpátiaszavazással egyhangúlag támogatva 

a Küldöttgyűlés által.  

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Az ELTE EHÖK Elnökének, alelnökeinek beszámolója 

 

Kalina Gergely: A beszámolók ki lettek küldve. Sajátját kiegészíti. Volt tegnap Egyetem 

vezetői értekezlet. Az egyetemi könyvtár sorsáról volt szó. Könyvtár főigazgató váltás előtt is 

állunk. Kiemelt feladatként kezeli az egyetem. A gólyatábor elszámolás folyamatban van a 

Budapest Party Service-zel elszámolási vita zajlik. Előfordulhat, hogy nőni fog az összeg a 

szerződés értelmében. A károkozás kifizetése a keretszerződésben foglaltaknak megfelelően 

lehetséges. Az EHÖK-re akarták terhelni ennek az összegét. A megkezdett HÖK-ös 

transzparencia sorozat folytatódott. Ezzel kíván eleget tenni az adatigényléseknek. Ezt a 

tendenciát folytatni fogják. Minden beérkező adat közzé lesz téve az ELTE Onlineon. Azért 

fontos lépés ez, mert jobb, ha mi magunk tesszük nyilvánossá és magyarázzuk meg a 

működésünket. Van e kérdés?Garbai Ádám: Kéri Kalina Gergelyt, hogy éljen önkritikával. 

Legjobb tudomása szerint, Kalina Gergely tájékoztatóira hagyatkozva bekövetkezett a rektori 

üléseken olyan változás, ami érinti a HÖK-öt. Nem érzi e pályafutásának kudarcának, hogy 

ebbe a kérdésbe nem vonták bele az EHÖK-öt.  

Kalina Gergely: Érdekes felvetés pályafutásról beszélni HÖK tisztség betöltése során. Azt 

gondolja, hogy Rektor úr részletesen tájékoztatta mindenről, rektori vezetőin is volt róla szó. 

Ő megfogalmazta sarkos véleményét az Egyetemvezetői Értekezlet keretei között Rektor úr 

felé. Figyelembe is vette ezt. Ha bárki szeretett volna hozzátenni valamit korábbi szavaihoz, 



szabad volt, de senki nem tett hozzá semmit. Az elnökség nem fogalmazott meg közös 

álláspontot. 

Bubla Áron: Az ÁJK érintett a károkozás kérdésében. A Budapest Party Service nem fogja 

kifizetni a károkat. Az Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft. az alvállalkozó. A helyzete ismert. 

Ők kötöttek szerződést a helyszínekkel, és ezekben benne volt az, hogy megtérítik a károkat. 

kéri a jövőben figyeljenek erre oda. 

Kalina Gergely: Bekértek minden dokumentumot a Budapest Party Service-től ezzel 

kapcsolatban. Rendelkezésre bocsájtottak egy Bubla Áron által aláírt papírt, hogy megtörtént 

a károkozás. Olyan aláírások születtek olyan papírokon, amit nem lehetett volna aláírni. Egy 

egyetemi tisztségviselő írt alá. Nem szabadott volna elfogadni ezt. Szeretnék tisztázni a 

károkozások mértékét. Kinek mi a felelőssége ezekkel kapcsolatban, hogy aláírták a 

papírokat. Keretszerződés alapján nincs módunk arra, hogy az ELTE fizessen a Budapest 

Party Service-nek. 

Bubla Áron: Az összeg nem pontosan annyi, mint amennyit Kalina Gergely említett. A 

Budapest Party Service és az Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft. egyik munkatársa sem volt 

jelen, így ezért írta alá ő. Nem az ő neve volt a keretszerződésen. Neki van egy papírja arról, 

hogy ő aláírta. Papírok szerint működünk.  

Kalina Gergely: Dokumentumokkal együtt részletezi az összegeket és leszögezi, hogy Bubla 

Áron nem volt jogosult az aláírásra. 

Garbai Ádám: Az előző válaszát nem kommentálja. Ha jól emlékszik aznap hajnali órákban 

egy 84 oldalas beszámolót kiküldve a küldöttgyűlésnek. Nem lehet ezt végigolvasni rendesen.  

Kalina Gergely: Megkérdezi Csordás Pétert, hogy a beszámolók nem képezik-e 

előterjesztésként a meghívó részét, és Alapszabály szerint a Küldöttgyűlés összehívása 

szabályos volt-e. 

Csordás Péter: Alapszabály szerint a beszámolókat nem kellett kiküldeni.  

Göde Borbála: A tárgynapot megelőző reggel nyolckor elindult az Erasmus kiegészítő 

támogatás leadása az e-Szoctám felületen. 

Prágai Alexandra: Szeptember 13-án véget ért az alaptámogatás leadás. 1071 pályázat volt 

sikeres a leadottak közül. 

Jánosi Attila: Tanulmányi, gazdasági szakterületről írt. Köszöni a részönkormányzatok 

segítségét. Szeretne sok sikert kívánni az utódjainak. Segít az átadás átvételben az utódjának.  

Kalina Gergely: Közkapcsolati alelnök úr kimentését kérte. Van e kérdés referensekhez más 

szakterületekhez. Mivel nincs, javasolja, hogy szavazzanak. Először az elnöki beszámoló.  

Csordás Péter: 12 igen, 8 tartózkodás, 13 nem. Nem fogadta el a Küldöttgyűlés. 

Kalina Gergely: Külügyi alelnök beszámolója. 

Csordás Péter: 29 igen, 3 nem, 1 tartózkodás 1 távolmaradás. Elfogadva. 

Kalina Gergely: Szociális alelnök beszámolója. 

Csordás Péter: Egyhangúlag elfogadva. 

Kalina Gergely: Gazdasági alelnök beszámolója. 

Csordás Péter: 14 igen, 0 nem, 18 tartózkodás. Nem fogadta el a Küldöttgyűlés. 

Kalina Gergely: Tanulmányi beszámoló. 

Csordás Péter: 21 igen 0 nem 13 tartózkodás. Elfogadva. 

Kalina Gergely: Közkapcsolati alelnök beszámolója. 

Csordás Péter: 13igen, 11 nem, 10 tartózkodás. Nem fogadta el a Küldöttgyűlés.  

Kalina Gergely: Kérdezi az Ellenőrző bizottságot az, hogy történik-e automatikus 

visszahívás? 

Csordás Péter: Az alapszabály szerint a visszahívásról szavazni kell.  

Kalina Gergely: Sort kell keríteni egy szavazólap felvételre. A mandátum felmutatásával az 

Ellenőrző Bizottságtól lehet átvenni szavazólapot.  

Verderber Éva: Az urnát üresnek találta, mint első szavazó. 



Csordás Péter: Van e még valakinél szavazólap? 

Kalina Gergely: Befejeződött a szavazás. Az Ellenőrző Bizottság jelenleg három taggal van 

jelen. Négy fő kell a számoláshoz. Javasolja, hogy Fodor Judit legyen a tagja a szavazat szedő 

és számláló bizottságnak. 

Fodor Judit: Köszöni, vállalja. 

Kalina Gergely: Szavazás Fodor Judit személyéről. A Küldöttgyűlés szimpátiaszavazása 

egyhangú. Kéri, hogy csatlakozzon az Ellenőrző Bizottsághoz és számolják meg szavazatokat. 

Ha a Küldöttgyűlésnek nincs kifogása akkor a napirenddel továbbhaladnának. 

 

 

2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

 

Kalina Gergely: Kéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy számoljon be. 

Csordás Péter: Tájékoztatója előzetesen kiküldésre került. Ha bármilyen kérdés van válaszol 

rá. Nem szeretné kiegészíteni. 

Kalina Gergely: Van e kérdés? Ő szeretne pár kiegészítést tenni. Első körben reagálna arra, 

hogy a hangfelvételek merre vannak. Az Ellenőrző Bizottság is készít hangfelvételt az 

Elnökségiről. Élen jár az Ellenőrző Bizottság az átlátszó oktatással élen jár a transzparencia 

megteremtésében. Elég, ha az emlékeztetők kikerülnek az egyes weboldalakra nem szeretné, 

ha a hangfelvételek is kiszivárognának. A közigazgatási vizsgálat azért indult el, mert a 

hallgatók érdekeit így képviselik megfelelően. Ennyivel szerette volna kiegészíteni. 

Csordás Péter: Végig azt szerették volna elérni a hangfelvételekkel, hogy irodai gépen 

mindenki elérhesse.  

Kalina Gergely: További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, köszöni a tájékoztatást. Megvárjuk a 

szavazatszámlálás eredményét.  

Valamelyik EB tag:  A szavazás eredménye: Jánosi Attila: 1 igen, 23 nem, 8 érvénytelen. Nem 

kerül visszahívásra 

Dobrovits Ferenc: 1 igen, 23 nem, 8 érvénytelen. Nem kerül visszahívásra. 

Kalina Gergely: Köszöni a tájékoztatást.  

 

3. Az ELTE EHÖK Elnökének megválasztása 

 

a. Elnökválasztás menetének elfogadása 

 

Kalina Gergely: Egy technikai jellegű észrevétel. Az EHÖK elnök megválasztására szóló lap 

zöld színű. A dátum, ami szerepel rajta szeptember 19. Kéri, hogy mindenki javítsa át a 

dátumot a tárgynapnak megfelelően. EHÖK elnök jelölt az lehet, aki határidőre adott le 

pályázatot és legalább egy részönkormányzat írásban jelölte. Egy jelölt adott le pályázatot, 

Zaránd Péter. Kéri az Ellenőrző Bizottság megerősítését. 

Csordás Péter: Az állítás valós. Egy jelölt adott le pályázatot. 

Kalina Gergely: Egy írásbeli jelölés érkezett az ÁJK HÖK részéről. Szóban lehet még jelölni. 

Bubla Áron: Szóban is szeretné megerősíteni az írásban tett jelölését.  

Csonka Balázs: A KolHÖK nevében jelöli Zaránd Pétert EHÖK elnöki pozícióra. 

Garbai Ádám: Szeretné a BTK HÖK nevében Zaránd Pétert jelölni. 

Máté Anna: A TáTK HÖK nevében jelöli Zaránd Pétert. 

Verderber Éva: Szeretné a PPK HÖK nevében jelölni Zaránd Pétert. 

Béni Kornél: A TTK HÖK nevében jelöli Zaránd Pétert. 

Kalina Gergely: Van e még jelölési szándék? Ha nincs, a jelöltet is megkérdezi, hogy 

elfogadja-e a jelöléseket. 

Zaránd Péter: A jelölést elfogadja és összeférhetetlenségről nincs tudomása. 



Kalina Gergely: Először el kell fogadni a menetrendet. Az elnökjelölt bemutatkozik 10 

percben és megnevezi az alelnök jelöltjeit. Utána 15 perc van a kérdésekre az elnökjelölthöz 

és az alelnök jelöltekhez. Utána van lehetőség vitára. Majd a Választási Bizottság vezetésével 

lezajlik a szavazás. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta a menetét az elnökválasztásnak. 

Kéri a jelöltet, hogy kezdje meg beszédét. 

 

 

 

b. Elnökjelölt bemutatkozása, a szükséges nyilatkozatok megtétele 

 

Zaránd Péter: Az első gondolat a bizalomé. Egy HÖK sem tud bizalom nélkül működni. A 

bizalomnak kell ismét kiépülnie az ELTE HÖK- ben. Ez segítheti az EHÖK munkáját. Újra 

kell éleszteni az érdekképviseletet. Ez az, ami elveszett a HÖK-ből. A HÖK pályát tévesztett. 

A hallgatói mozgalmiság ellehetetlenült. Az ELTE HÖK-nek újra kell pozícionálnia önmagát. 

Nem csak az egyetemen, de országos érdekképviselet szintjén is. Egységes HÖK-öt kell 

kialakítani. Ahhoz hogy új érdekképviselet lehessen kiépíteni új irányvonalak szükségesek a 

legitimációra. Ehhez új reformot kell megjelölni. Két fő változtatást tervez. Az egyik a 

részönkormányzatok és az EHÖK választások összehangolása. Elektronikus választások 

bevezetése. A választási reform nem elég a hallgatói kapcsolatok kiépítésére. Hallgatói 

igényfelmérések kellenek. Az egyetemvezetéssel és jó kapcsolat kiépítése. Kezdeményezőnek 

kell lenni a HÖOK-ban, az egyetemvezetésnél. Célokat kell kitűzni amivel, vezethetik az 

egyetemet. Ugyanolyan a hallgatók felelőssége, mint az oktatóknak az egyetemen. Új 

minőségbiztosítást kell kiépíteni. A legfontosabb elem az oktatás környékén. Az OMHV 

rendszert úgy kell módosítani, hogy ne csak az egyik oldala történjen a minőségbiztosításnak, 

de a másik is. Tényleges váltásokra van szükség. Nem működhetünk ad hoc finanszírozással. 

Pályázás, komoly projektekben való gondolkodás. Sok nehézség várható az elkövetkező egy 

évben. Ilyen például a Neptun rendszer javítása, módosítása.. Támogatjuk az egyetemvezetést 

abban, hogy a Neptun legyen az egységes elektronikus felületünk. A részönkormányzati 

meghívások során elhangzott sokszor a kérés, hogy ez sok cél hogyan fog megvalósulni egy 

év alatt. Amit el kívánunk érni EHÖK ként annak csak mi lehetünk a gátja. Csak együtt 

tudunk célokat elérni. A Ti támogatásotok szükséges ahhoz, hogy ebből konstruktív munka 

legyen. Őszinte bizalmat kér a választás során. Alelnökök bemutatása: Tanulmányi alelnök 

Mészáros Ádám, gazdasági alelnök Dukán András Ferenc, Szociális alelnök Tóth Róza, 

közkapcsolati alelnök Molnár Dániel, külügyi alelnök Soproni Tamás. Referensek 

bemutatása. Kiss Edina kabinetfőnök, Karvaly Márton sportügyi referens, Markos Ádám 

esélyegyenlőségi referens, Horváth László pályázati referens és Grósz Renáta ELTE Online 

főszerkesztő. 

 

c. Kérdések 

 

Kalina Gergely: A további 15 percben lehet feltenni az elnökjelöltnek és az alelnököknek. 

Csak az tehet fel kérdéseket, aki tanácskozási joggal van jelen, ezeknek a körét a 

Küldöttgyűlés bővítheti. Az időt meg lehet hosszabbítani, ha van rá igény. 

Bubla Áron: Zaránd Péterhez szól a kérdés. A karok helyzetei igen specifikus hisz minden 

karnak erős az identitása. Ezt a helyzetet, hogy próbálja megoldani. 

Zaránd Péter: A programban utaltunk rá, hogy nem a részönkormányzatok egymáshoz való 

viszonyáról gondolkoznak. Egy nagy közös hallgatói önkormányzatot szeretnének.  

Verderber Éva: Hogyan kívánjátok az osztatlan tanárképzéses hallgatókat segítését? Mit 

kívántok ezért tenni? 



Mészáros Ádám: Tapasztalata, hogy a tantervek már megjelentek a Neptunban. A felvett 

hallgatók a tanterveiket is megkapták. Szeretnék azt elérni, hogy ezek a hiányok pótlódjanak.  

Sujtó Attila: Molnár Dánielt kérdezi, hogy a kampányok összehangolását az offline médiában 

hogyan tervezik? 

Molnár Dániel: Megfelelő sűrűségű egyeztetések során lehet ezt orvosolni.  

Máté Anna: Gazdasági kérdés. Mit gondolsz a részönkormányzatok gazdálkodásáról, és 

mekkora arányban akartok beleavatkozni ha egyáltalán be, akartok avatkozni? 

Dukán András Ferenc: Önálló gazdálkodás kell. Együttműködésre számít. Ezt a jogkört nem 

akarják elvenni. 

Garbai Ádám: Kéri Zaránd Pétert, hogy mondjál három pozitív és három negatív 

tulajdonságot magáról 

Zaránd Péter: Azt szokták mondani, hogy az igazságérzet nem mindig pozitív tulajdonság, ez 

jellemző rá. Szeret csapatban dolgozni, ebben van tapasztalata. Hiányossága a kellően 

pontosság. Nem biztos, hogy pozitív vagy negatív tulajdonság az, hogy sok véleményt kér ki. 

Ez alapján szeret döntést hozni.  

Béni Kornél: A HÖK jelenlegi gazdaságára való tekintettel mennyire látják biztosítottnak azt, 

hogy a HÖK ellássa működését, mind az érdekképviselet mind rendezvények terén? 

Dukán András Ferenc: Elsősorban akarat kell. Az érdekképviselethez kell a gazdaság. a 

szolgáltatásszervezéshez is kell. Új forrásokat kell behozni. Ezért akarják a pályázati referensi 

tisztség létrehozatalát. Új forrásokat kell keresni.  

Verderber Éva: Van-e valamilyen vésztervetek a gólyabáli szezonra, ha a közös 

költségvetésből nem lenne keret erre? 

Dukán András Ferenc: Úgy véli, hogy nem engedheti meg az ELTE azt, hogy ne legyen 

gólyabál. A legnagyobb probléma, hogy nincsen közbeszerzési partner, aki ezzel megbízható, 

de pénz sincs erre. Mozgalmi rendezvényszervezés a cél. Minél kevesebb erőforrásból és 

nagy humánerőforrásból kell kialakítani ezt. Az egyetemvezetéssel kell megoldani ezt a 

problémát. Nem engedheti meg az egyetem, hogy az ELTE-hez nem méltó gólyabálok 

legyenek. 

Kiss Ádám: Több helyen említésre kerül az, hogy a múltban voltak hibák, és Kalina Gergely 

sokszor hibázott. Úgy gondolja, hogy nem szabad elfelejteni ezt a három éves munkát. Volt 

köztük jó is a rosszak mellett. Azt látja, hogy Zaránd Péter újra akarja kezdeni elfordulva az 

elődtől. Miként szeretné biztosítani azt, hogy az átadás átvétel gördülékeny legyen? 

Zaránd Péter: Igen volt egy ilyen része a programnak. De kontextusba kell hozni a jelennel a 

programot. A helyzet jelenleg kiábrándító. Egyértelmű, hogy ez az önkormányzat a nulláról 

fog építkezni. 

Máté Anna: Miért kell összevonni a főmentori és es az EHKB elnökének a feladatait egy 

személyre?  

Soproni Tamás: Másfél éve dolgozik itt, ő ért a legjobban a teremben a külügyekhez. A 

legfontosabb az, hogy el tudja látni ezt a posztot. Ha ezt egybevonva akarja és képesnek érzi 

magát erre, akkor az az ő döntése.  

Kalina Gergely: Ha nincs, több kérdés akkor továbblépne. Időközben érkezett vendégek 

köszöntése. Köszönti Főtitkár Urat és Körösparti Péter ügyvivő HÖOK elnököt.  

 

d. Vita az elnök-jelöltről 

 

Kalina Gergely: Van lehetőség vitára. Szeretne bárki vitát kezdeményezni? Ha nincs javasolja 

hogy ugorják át ezt a pontot.  

 

e. Választási Bizottság tagjainak megválasztása (amennyiben szükséges) 

 



Nem szükséges. 

 

f. EHÖK Elnök választás (titkos szavazás) 

 

Kalina Gergely: Szeretné elrendelni a tikos szavazást. Az első szavazót kéri, hogy az urnát 

nézze meg üresnek találta e. 

Seres Dániel: Az urna üres. 

 

Szavazás 

 

Kalina Gergely: Szeretne kérni mandátumellenőrzést 

Csordás Péter: A küldöttgyűlés határozatképes 34 mandátummal.  

Kalina Gergely: Kéri a Választási Bizottságot az eredmény ismertetésére. 

Csordás Péter: 22 igen és 11 nem szavazattal Zaránd Pétert EHÖK elnöknek választotta a 

küldöttgyűlés.  

Kalina Gergely: Gratulál.  

Zaránd Péter: Köszöni a csapat nevében a bizalmat. Azt reméli, hogy közösen tudnak majd 

dolgozni, és reméli mindenki konstruktív lesz a változások kivitelezésében. 

Kalina Gergely: Szeretné megadni a szót másoknak is. 

Dr. Karácsony András: Rektor úr nevében is gratulál a megválasztáshoz és jó munkát kíván a 

csapatnak. Köszöni az eddigi csapatnak a jó együttműködést. Ezt a partneri kapcsolatot 

ajánlja a megválasztott elnöknek és csapatának is.  

Bubla Áron: Köszöni a szót. Gratulál a megválasztáshoz. az egész Hallgatói Önkormányzati 

munka a bizalmon alapszik, ez az elmúlt időben nem volt jellemző. Kéri Pétert és mindenki 

mást, hogy ezeket a törésvonalakat rendezzék.  

Kalina Gergely: Van-e hozzászólás? Ha nincs továbblépünk. Szeretne javaslatot tenni arra, 

hogy a két napirendi pont kapcsán egyszerre történjen a szavazás. Egyhangúlag támogatva.  

 

4. és 5. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása és EHÖK JB 

hallgatói tagjaira javaslattétel (titkos szavazás) 

 

Kalina Gergely: Az alapszabály értelmében az IK, PPK, TÓK, TÁTK és a TTK delegálhat. 

Szeretné kérni, hogy a részönkormányzatok jelöljenek.  

Kiss Ádám: Bálint Kálmánt jelöli az IK nevében. 

Bálint Kálmán: A jelölést elfogadja és összeférhetetlenségről nincsen tudomása. 

Verderber Éva: A PPK HÖK nevében Czető Márton Ákost jelöli.  

Czető Márton Ákos: A jelölést elfogadja és összeférhetetlenségről nincsen tudomása. 

Varsányi Viktória: Galántai Tamást jelöli a TÓK HÖK nevében. 

Galántai Tamás: A jelölést elfogadja és összeférhetetlenségről nincsen tudomása.. 

Máté Anna: A TÁTK HÖK nevében Füleki Gábort jelöli. 

Füleki Gábor: A jelölést elfogadja és összeférhetetlenségről nincsen tudomása. 

Béni Kornél: Hermán Dánielt jelöli a TTK HÖK nevében. 

Hermán Dániel: A jelölést elfogadja és összeférhetetlenségről nincsen tudomása. 

Kalina Gergely: Van-e még jelölés? Ha nincs akkor az EHÖK Jogorvoslati bizottságába 

delegált tagokra kell javaslatot tenni Az ide tartozó szabályzati részek felolvasása. 3 fő 

közalkalmazott, 3 fő hallgatói tag. A közalkalmazotti tagok mandátuma még tart. Így csak 

hallgatói jelölés lesz az Elnökség javaslata értelmében. 

Garbai Ádám: Szeretné jelölni Ritzl Andrást. 

Ritzl András: A jelölést elfogadja és összeférhetetlenségről nincsen tudomása. 

Máté Anna: Kiss Edinát jelöli. 



Kiss Edina: A jelölést elfogadja és összeférhetetlenségről nincsen tudomása. 

Csonka Balázs: Csordás Pétert jelöli. 

Csordás Péter: A jelölést elfogadja és összeférhetetlenségről nincsen tudomása.  

Kalina Gergely: Csordás Péter mandátum október 5-ig tart. A soron következő szenátuson 

nincsen ez napirenden így nem lesz vele probléma. Szavazást elrendeli. Az első szavazó 

nyilatkozzon az urna ürességéről. 

Garbai Ádám: Az urna üres. 

Kalina Gergely: Akinél még van, adja be a szavazatát. ha nincs, kezdődjön a 

szavazatszámlálás. A szavazatszedő és számláló bizottságot ki kell egészíteni egy fővel mivel 

a négy főből ketten is érintettek a szavazásban. Mandátumellenőrzés.  

Csordás Péter: A Küldöttgyűlés 28 mandátummal határozatképes.  

Kalina Gergely: Jelöli Prágai Alexandrát szavazatot számolni, a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

támogatja. 

 

Szavazás 

 

Csordás Péter: 33 fővel határozatképes a küldöttgyűlés. 

Kalina Gergely: Kérdezi a szavazás eredményét- 

Ulicza Tamás: 

EHÖK Ellenőrző Bizottságba delegálás eredménye: 

Bálint Kálmán: 31 igen, 1 nem, 1 érvénytelen. Ellenőrző bizottsági tag. 

Czető Márton Ákost: 31 igen, 2 érvénytelen. Ellenőrző bizottsági tag. 

Galántai Tamás: 32 igen, 1 nem, 0 érvénytelen. Ellenőrző bizottsági tag. 

Füleki Gábor: 33 igen, 0 nem, 0 érvénytelen. Ellenőrző bizottsági tag. 

Hermán Dániel: 25 igen, 8 nem, 0 érvénytelen. Ellenőrző bizottsági tag. 

EHÖK Jogorvoslati Bizottsági tag javaslattétel eredménye: 

Ritzl András: 24 igen, 9 nem, 0 érvénytelen. EHÖK Jogorvoslati Bizottsági tag.  

Kiss Edina: 28 igen, 5 nem, 0 érvénytelen. EHÖK Jogorvoslati Bizottsági tag. 

Csordás Péter: 22 igen, 11 nem, 0 érvénytelen. EHÖK Jogorvoslati Bizottsági tag. 

 

6. Egyebek 

 

Kalina Gergely: Van e valakinek egyebekje?  

Bubla Áron: Mindenkit invitál a Rizs Dvá szórakozó helyre koccintásra. 

Kalina Gergely: Pár év alatt átélt pár EHÖK elnökválasztást. Az új kabinet meg szokta 

köszönni a régieknek a munkát. Ez most láthatóan elmarad. Sokan éveken keresztül 

keményen dolgoztak, ezért szomorú emiatt. A köszönet jár. Köszöni a kabinettagoknak, 

akikkel az elmúlt egy évet együtt töltötte. Három éves munka van mögöttük. Többekkel átélte 

ezt a három évet vagy akár még többet. Szeretné megköszönni a mindenkori kabinet 

munkáját, akikkel együtt dolgozott. Bármi is hangzott el a mai napon, a struktúra nem 

változott, az alapok szilárdak. Gratulál Petinek. Az öröm számára az, hogy két jó évet tud 

maga mögött a kritika csak az elmúlt egy évet érintette. Szeretné megköszönni azoknak akik 

itt vannak, és azoknak akik nincsenek itt. Mindenkinek, akivel egy csapatban dolgozhatott. Az 

átadás átvételben hiba nem lesz. A munka az amit fontosnak tart. Közös munka volt, közös 

eredmények. Egy HÖK van, annak van sok része, de csak egységként tud együtt dolgozni. 

Azt kívánja, hogy a jövőben mindenki azt tartsa szem előtt, hogy a munka, a tisztességes 

munka a legfontosabb. Az eredmények és a hallgatók képviselete számít. Kitartást kíván. 

Segítségét ajánlja. Minden tudást átad, amit az elmúlt időszakban felhalmozott. Ez az 

elsődleges számára. Október 5-ig mandátumban van. Addig dolgozni fognak, megoldják az 

addig felmerülő problémákat.  



 

Vége: 19:26 


