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Jegyzőkönyv 

2016. június 1. (szerda) 17:00 óra,  

Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. I. em.) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Az ELTE HÖK Tisztségviselőinek beszámolója 

2. Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. A Hallgatói Önkormányzat elnökének megválasztása 

a) Elnökválasztás menetének elfogadása 

b) Elnökjelöltek bemutatkozása, a szükséges nyilatkozatok megtétele 

c) Kérdések 

d) Vita az elnök-jelöltről 

e) Választási Bizottság tagjainak megválasztása (amennyiben szükséges) 

f) EHÖK elnökválasztás (titkos szavazás) 

4. A Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőinek megválasztása 

a) Tisztségviselő-választás menetének elfogadása 

b) Tisztségviselő-jelöltek bemutatkozása, a szükséges nyilatkozatok               

megtétele 

c) Kérdések 

d) Vita az Tisztségviselő-jelöltekről 

e) Tisztségviselő-választás (titkos szavazás) 

5. Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása (titkos szavazás) 

6. Egyebek 

Kezdés: 17.02 

Kiss Edina az ülés megnyitása után köszönti a megjelent Küldöttgyűlési tagokat, az 

Egyetem vezetés megjelent tagjait és minden további résztvevőt. 

Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy 36 jelenlévő mandátummal 

határozatképes a küldöttgyűlés.  

Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen senki nem élt módosító javaslattal. 

Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.  

Kiss Edina Andicsku Ivett elnöki referenst javasolja a jegyzőkönyv vezetésére. 
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Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által.  

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója  

Kiss Edina elmondja, az elmúlt pár napról a tisztségviselők szóban fognak 

beszámolni.  

Kiss Edina beszámol arról, hogy az elmúlt két napban az elnökségi tagokkal 

Egyetem stratégiaalkotáson voltak, ahol eredményesen elérték a kitűzött célokat. 

Gólyatáborokkal kapcsolatban folyamatosan egyeztet. 

Váry Dániel gazdasági alelnök elmondja, a gazdaságis tisztségviselőknek kiküldte a 

2016-os költségvetés analitikáját. Az Iskolaszövetkezettel kapcsolatos kérdésekre 

próbál minél hamarabb válaszokat adni. 

Lőrinczi Réka Gyöngyi szociális alelnök egyeztetett Oktatási Igazgató úrral.  

Lezárásra került a Sportösztöndíj valamint a Párhuzamos képzés kompenzáció ösztöndíj 

pályázása. 

Nemes Balázs tanulmányi alelnök egyeztetett Oktatási Igazgató úrral. Az 

ösztöndíjakkal kapcsolatban sok megkeresés érkezett. A közeljövőben összehívásra 

kerül a tanulmányi bizottsági ülés. 

Lados Tamás tudományos alelnök elmondja, az elmúlt időszakban 

Tehetséggondozási tanácson vett részt. 

Sujtó Attila kommunikációs alelnök beszámol arról, hogy az elmúlt pár napban 

frissítette a bizottsági tagok elérhetőségének listáját valamint a határozatok tárát az 

EHÖK honlapon. 

Bencsik Gergő külügyi alelnök távolmaradása végett kiküldte levelezőlistára a 

beszámolóját. 

Zima Richárd elmondja az ELTE Online-nal szerkesztői ülést tartott, valamint a 

gólyaszámokhoz szükséges előkészületeken kezdtek el dolgozni. 

Móczik Alexandra sportügyi referens elmondja, a sportösztöndíj pályázat 

hiánypótlása megkezdődött. Az Egyetemi Sport Nemzetközi Napjával kapcsolatosan 

egyeztetett. 

Nagy Anett tanárképzési referens elmondja, az elkövetkezendő napokban lesz 

bizottsági ülésük. A pályaalkalmassági felvételi lezárásra került. 
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Gregor Dóra esélyegyenlőségi referens elmondja, ma tartottak egy bizottsági ülést, 

ahol elfogadták az ügyrendet. A jövőben pedig az arculat kialakításán fognak dolgozni. 

Dömötör Tamás Albert rendezvényekért felelős referens elmondja, folyamatosan 

szervezés alatt van a június 23-ai ELTE évzáró buli. 

Andicsku Ivett elnöki referens elmondja, az elmúlt napokban elkészítette az 

elnökségi és küldöttgyűlési határozatokat. 

Bicsák Dániel tanulmányi rendszerért felelős referens késik az ülésről, helyette Kiss 

Edina számol be. Az unipollal kapcsolatot kérdéseket a TR iroda felé továbbította. 

A tisztségviselői beszámolókhoz kérdés nem érkezett. 

Kiss Edina elnök beszámolóját egyhangúan elfogadta a küldöttgyűlés. 

Lőrinczi Réka Gyöngyi szociális alelnök beszámolóját egyhangúan elfogadta a 

küldöttgyűlés. 

Lados Tamás tudományos alelnök beszámolóját egyhangúan elfogadta a 

küldöttgyűlés. 

Váry Dániel gazdasági alelnök beszámolóját egyhangúan elfogadta a küldöttgyűlés. 

Nemes Balázs tanulmányi alelnök beszámolóját 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással 

elfogadta a küldöttgyűlés. 

Zima Richárd az ELTE Press főszerkesztő beszámolóját egyhangúan elfogadta a 

küldöttgyűlés. 

Bicsák Dániel tanulmányi rendszerért felelős referens beszámolóját egyhangúan 

elfogadta a küldöttgyűlés. 

Nagy Anett tanárképzési referens beszámolóját egyhangúan elfogadta a 

küldöttgyűlés. 

Gregor Dóra esélyegyenlőségi referens beszámolóját 36 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Dömötör Tamás Albert rendezvényekért felelős referens beszámolóját egyhangúan 

elfogadta a küldöttgyűlés. 

Andicsku Ivett elnöki referens beszámolóját egyhangúan elfogadta a küldöttgyűlés. 

Sujtó Attila kommunikációs alelnök beszámolóját egyhangúan elfogadta a 

küldöttgyűlés. 

Bencsik Gergő külügyi alelnök beszámolóját egyhangúan elfogadta a küldöttgyűlés. 
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Móczik Alexandra sportügyi referens beszámolóját egyhangúan elfogadta a 

küldöttgyűlés. 

 

2.  Az ELTE EHÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

 Kiss Edina megkéri az Ellenőrző Bizottságot, tartsa meg a tájékoztatóját. 

Horváth Mihály tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy május 20-án a BTK HÖK 

tisztségviselőjének megválasztották ezért a holnapi napi hatállyal Ellenőrző Bizottsági 

tisztségéről lemond. 

Kiss Edina kérdezi a küldöttgyűlést, a részönkormányzati ellenőrző bizottságok 

által készített tájékoztatóhoz van- e kérdés. 

A küldöttgyűléstől nem érkezik kérdés. 

 

3. Az Önkormányzat elnökének megválasztása 

a) Elnökválasztás menetének elfogadása 

Kiss Edina megkérdezi az Ellenőrző Bizottságot érkezett-e be érvényes pályázat. 

Horváth Mihály elmondja, 1 érvényes pályázat érkezett Sujtó Attilától. 

Kiss Edina megkérdezi az Ellenőrző Bizottságot, hogy érkezett be írásos jelölés. 

Horváth Mihály tájékoztatja a küldöttgyűlést, Sujtó Attilát ÁJK , TTK, BTK, TáTK, 

TÓK, PPK, BGGyK részönkormányzata jelölte írásban.  

Murai László a BTK HÖK elnöke megerősítette szóban a jelölését Sujtó Attila 

részére.  

Az elnökválasztás menetét előzetesen egyeztette az elnökséggel. Az elnökjelölt 

bemutatkozására javasol 10 percet, kérdés esetén 5 percet ami igény szerint 

meghosszabbítható, ha igény esetén vita is lehetséges. Egyhangúlag elfogadva a 

küldöttgyűlés által. 

b) Elnökjelöltek bemutatkozása, a szükséges nyilatkozatok megtétele 

Sujtó Attila köszöni szépen a jelöléseket, összeférhetetlenségről nincsen 

tudomása. 

„Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Tisztelt Kancellár Úr! 

Tisztelt Rektor Úr! 

Tisztelt Rektorhelyettes Asszony, Urak! 
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Kedves Vendégeink! 

Nem lesz váratlan a felütés, amivel kezdek, és: óriási megtiszteltetés, hogy itt 

állhatok előttetek, és elmondhatom a beszédemet, amit a fejemben az elmúlt pár hétben 

estéről reggelre, reggelről estére rendszeresen újra írtam. Természetesen az, amivel ma 

kiálltam, már nyomaiban sem hasonlít egyikre sem. 

A köszönet szavaival kezdem, mert ahhoz, hogy ma itt legyek, és tisztségviselő-

jelölttársaimmal egyetemben megmérettessek, sok mindenkinek tartozom köszönettel. 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzat történetében először hallgatói ajánlások is kellettek 

ahhoz, hogy valakiből hivatalosan is jelölt válhasson. Fontos és gesztusértékű újdonság 

ez, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy hallgatótársaink számára kinyissuk az 

érdekképviselet kapuját, érdeklődővé tegyük őket a hallgatói közélet iránt, és érdekeltté 

a döntéshozatalban. Köszönöm annak a több mint 800 hallgatótársamnak, aki az elmúlt 

néhány hétben, akár ismeretlenül is támogatott aláírásával, megelőlegezve ezzel a 

bizalmat nekem és a velem elinduló tisztségviselő-jelölteknek. Nagyszerű érzés, de 

hatalmas felelősség is. 

Az aláírásgyűjtés időszaka hasznos tapasztalatszerzés is volt, hiszen egy sor olyan 

kérdést tettek fel nekünk, melyen időnként talán minden hallgatói érdekképviselőnek el 

kell gondolkoznia: Miért van szükség erre? Mit jelent az, hogy támogatlak? Hogyan érint 

ez engem? Mit csinál a HÖK? Csupa egyszerű kérdés, nem is annyira egyszerű 

válaszokkal. A hallgatói érdekképviselet már csak ilyen, sokszor a kérdések egyszerűnek 

tűnhetnek, de a válaszok már nem is annyira egyértelműek. A HÖK elnökökkel való 

beszélgetések során is felmerült jó néhány kérdés, melyekre építettünk és igyekeztünk 

válaszokat adni pályázatainkban. Tudjuk azonban, hogy a válaszaink értéke majd a 

tetteinkben mérhető, ezért is vagyunk most itt. Köszönettel tartozom tehát minden HÖK 

elnöknek, azóta leköszöntnek és jelenleginek, és köszönettel tartozom minden hallgatói 

képviselőnek, aki az elmúlt időszakban észrevételeivel, kérdéseivel és ötleteivel segítette 

a pályázataink megszületését, segítette a felkészülésünket és tanulásunkat. 

Közös tanulási utunk fontos időszaka volt az elmúlt hét, amikor egy híján az 

összes részönkormányzatnál volt szerencsénk bemutatkozni, megismertetni a 

programunkat és ezáltal megismerni az egész Budapestet átívelő ELTE campust. 

Nagyszerű volt bepillantást nyerni a különböző kis világokba, élmény volt olyan 

épületekben járni, ahová, ki tudja, mikor sodor bennünket ismét az élet. A közös 
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utazgatás során a jelöltcsapat nem csak a campusok felé vezető utakon indult el, hanem 

a közösségé válás útján is. Hiszem, hogy az itt jelenlévő tisztségviselő-jelöltek nem csak a 

saját szakterületükön fognak kiemelkedő érdekképviseleti munkát végezni, hanem 

közösségként együttműködve dolgoznak majd a jövő érdekképviseletéért. Köszönöm 

tehát a velem értékközösséget vállaló jelöltek eddigi bátorságát, elszántságát és 

elkötelezettségét, és őszintén remélem, hogy ez kitart a következő, kicsit több mint 1 

évben is. 

Tisztelt Küldöttgyűlés! Kérlek titeket, hogy amennyiben tudjátok támogatni az 

elnöki pályázatomat, szavazzatok bizalmat a jelölttársaimnak is. Rá fognak szolgálni. 

A folytatásban szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek arról, hogy hogyan 

látjuk mi a jövő érdekképviseletét. Programunk összefoglaló címeként azért választottuk 

ezt nagyon hangzatos szókapcsolatot, mert a szakterületeken átívelően és azokon belül 

is, olyan célok megvalósításáért szeretnénk küzdeni, mely biztosítja a hallgatói 

érdekképviselet- és érvényesítés jövőjét. Azok a diákok, akik jelen pillanatban még a 

középiskolában a vakáció kezdetét várják, talán nem is sejtik, hogy 4-5 éven belül egy 

sikeres felvételivel a felsőoktatásba bekerülve milyen lehetőségek várják őket. Hallgatói 

érdekképviselettel foglalkozni ugyanis egy hatalmas lehetőség is, lehetőség önmagunk 

megismerésére és a közélet alakítására egyaránt.  

Célunk az, hogy megválasztásunk esetén a következő 1 évben megteremtsük a 

hallgatói érdekképviselet fenntartható fejlődésének útját, a múltból előre pillantva a 

jelen kérdéseire válaszolva a jövőre fókuszáljuk figyelmünket. Tesszük ezt azért, mert 

azt gondoljuk, hogy hallgatói érdekképviselőként felelősségünk nem ér véget akkor, 

amikor tisztségünkről leköszönünk vagy befejezzük a tanulmányainkat. Dolgoznunk kell 

azért, hogy a már több mint negyedévszázados hagyományra visszatekintő hallgatói 

képviselet még sokszor ennyi ideig erősen álljon a lábán, itt az ELTE-n. És mint az ország 

legnagyobb felsőoktatási intézményének hallgatói érdekképviselete, országos szinten is 

jó példával kell elöl járnunk. Ehhez kérjük a támogatásotokat és együttműködéseteket! 

Záró gondolatként engedjétek meg, hogy előbújjon belőlem a gyakorló pedagógus 

is. Történelem-angol tanári mesterszakos hallgató lévén sok szemináriumon feltettük 

magunknak és egymásnak a kérdést, hogy milyen a tökéletes tanár? Milyen 

képességeknek és tulajdonságoknak kell birtokában lennünk, hogy egy szép napon 
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tökéletes tanárok legyünk? Létezik-e egyáltalán tökéletes tanár? A válasz egyszerű: nem 

létezik, de ha törekszünk rá, elég jó tanárok leszünk. És ha elég jó tanárok vagyunk, a 

diákjainknak át tudjuk adni a jövőjük megteremtéséhez szükséges eszközöket. 

Én sem leszek tökéletes elnök, de ha megtiszteltek a bizalmatokkal, minden 

erőmmel azon leszek, hogy elég jó elnöke legyek az ELTE Hallgatói Önkormányzatának. 

Annak az önkormányzatnak, mely nem csak érdeket, hanem értéket is képvisel. 

Köszönöm, hogy meghallgattak, meghallgattatok!” 

c) Kérdések 

     Kindelmann Balázs érdeklődik, hogyan sikerült a teszt? 

Sujtó Attila elmondja az 5 kérdésből 4 kérdésre válaszolt jól. 

Fekete Flóra az iránt érdeklődik, hogy a tanulmányi rendszerért, a pályázati és 

az informatikai terület ellátásáért ki fog felelni? 

Sujtó Attila köszöni a kérdést. A pályázatok ellátását egy meglévő tisztségviselő 

feladatköréhez szeretné csatolni, az informatika terület ellátásához pedig egy pályázatot 

szeretne majd kiírni. 

d) Vita az elnök-jelöltről 

     Nincsen igény vitára az elnökjelölt személyéről. 

e) Választási Bizottság tagjainak megválasztása (amennyiben szükséges) 

     Az Ellenőrző Bizottság megfelelő létszámmal volt jelen így nem volt szükség 

tag választásra a Választási Bizottságba. 

f) ELTE HÖK elnökválasztás (titkos szavazás) 

17.32 Szünet, ami alatt mindenki leadja szavazatát a Választási bizottságnál.  

17.42 Szünet vége. 

Mandátumellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az ülés határozatképes. 

Horváth Mihály ismerteti az eredményt: 32 igen, 4 nem, 0 érvénytelen szavazattal az 

ELTE HÖK Küldöttgyűlése megválasztotta Sujtó Attilát elnöknek a következő ciklusra. 

Rektor Úr, Kancellár Úr és Kiss Edina gratulál Sujtó Attilának.   

 

4. A Hallgatói önkormányzat tisztségviselők megválasztása 
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 Kiss Edina javasol egy határozati hozatalt, amit már elnökségi ülésen is 

tárgyaltak. Miszerint a referensek megválasztását a küldöttgyűlés átruházhatja az 

elnökségre. Így a referensek megválasztása a következő elnökségi ülésen történne. 

Az ELTE HÖK Küldöttgyűlése határozatot hoz arról, hogy a referensek megválasztását 

átruházza az elnökségre. Az ELTE HÖK Küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta. 

a) Tisztségviselő-választás menetének elfogadása 

Javasolja a tisztségviselők választásának a menete ugyanolyan legyen, mint az 

elnök választásnál, miszerint bemutatkozás 10 perc, kérdés esetén 5 perc ami igény 

szerint meghosszabbítható, ha igény esetén vita is lehetséges. Kiss Edina javasolja a 

Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőiről és az Ellenőrző Bizottsági tagokról a 

küldöttgyűlés egyben szavazzon. Egyhangúlag elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Az Ellenőrző Bizottság elmondja, elnökhelyettesi tisztségre Dömötör Tamás 

Alberttól érkezett pályázat, akit a BTK, BGGyK, PPK Hallgatói Önkormányzata jelölte 

írásban. 

Dömötör Tamás Albert köszöni a jelölést a BTK és a BGGyK, PPK Hallgatói 

önkormányzatának.     

„Tisztelt Küldöttgyűlés, Tisztelt Vendégek! 

Pályázatomban írtam az utánpótlásképzésről, a Hallgatói Önkormányzat belső 

kommunikációjáról, illetve az EHÖK kabinet munkájának nyomon követhetőségéről. 

Utóbbiról szeretnék szólni néhány szót.  

A Hallgatói Önkormányzattal kapcsolatban az egyik legtöbbet emlegetett szó a 

transzparencia. Amellett, hogy egy a miénkhez hasonló szervezet alapvető velejárója kell 

hogy legyen az átláthatóság, én nem csak kötelességeink sorának egy elemét látom 

benne, hanem egy rendkívül praktikus munkaeszközt is. Három gondolat mentén alakult 

ki bennem a pályázatomban tárgyalt, folyamatosan frissülő munkanapló ötlete.  

1. Konstruktív kritika, több szem többet lát elve 

2. Közös tudásbázis, illetve az átadás/átével támogatása 

3. Motiváció 

Úgy gondolom, hogy ha a jelenleginél jóval sűrűbben, kvázi valós időben kaphat 

belátást akár az elnökség, a küldöttgyűlés vagy egy érdeklődő ELTE polgár a kabinet 

munkájába, akkor sok esetben elkerülhetőek lennének két küldöttgyűlés között 
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úgymond láthatatlanul eszkalálódó problémák, amelyekre az elmúlt félévben is volt 

sajnos példa. De hogy ne csak ilyen negatív irányból közelítsük ezt a témát, a folyamatos 

nyilvánosság lehetőséget teremthet arra, hogy az említett potenciális érdeklődők egy-

egy folyamatban lévő projekt előrehaladtát konstruktív kritikával illessék, így segítve az 

érintett tisztségviselő munkáját, hiszen az EHÖK kabinet feladatainak egyik 

legrelevánsabb része a részönkormányzati igények szintetizálása.  

A következő pont a közös tudás gyarapítása. Úgy gondolom, hogy a legtöbb dolgot 

az ember egy feladattal vagy tisztséggel kapcsolatban a gyakorlatban sajátíthatja el. Sok 

olyan kisebb-nagyobb tennivaló van a hétköznapokban, amelyekről nem esik szó sem az 

alapszabályban, sem másutt és adott esetben sajnos akár úgyis alakulhat, hogy egy 

tisztségviselőnek nincs módja felvenni a kapcsolatot az elődjével, hogy kikérje annak 

útmutatását. Ilyen esetben egy szinte napi bontású, végtelenül részletes beszámoló vagy 

munkanapló, nevezzük bárhogy, megválaszolhat rengeteg olyan kérdést, amibe később 

már csak egy konkrét probléma kibontakozásakor futnánk bele. 

És végül, de nem utolsó sorban, a korábbi beszámoló rendszer kiegészítését azért 

tartom nagyon fontosnak, mert a kabinet munkájának ilyen szintű nyilvánossága úgy 

gondolom, hogy olyan plusz motivációként szolgálhat, ami egész évben garantálhatja a 

megfelelő munkavégzést, hiszen amellett, hogy mindenki láthatja egy helyen, hogy 

mennyit haladt avagy nem, egy projekttel, egy fajta kompetitív gondolkodásmódot is 

beindíthat a tisztségviselőkben. 

Köszönöm szépen a figyelmet, remélem minél többen tudtok támogatni, hogy 

augusztus elsejével véghez vigyem a kitűzött célokat!” 

Horváth Mihály elmondja, Dömötör Tamás Albert a teszten 5 kérdésből 4-re 

válaszolt helyesen. 

Nincs senkinek se kérdése.  Nincsen igény vitára a gazdasági alelnök személyéről. 

Az Ellenőrző Bizottság elmondja, a gazdasági alelnöki tisztségre 1 pályázat 

érkezett Balogh Dánieltől, akit a TTK, BGGyK, PPK Hallgatói Önkormányzata jelölte 

írásban. 

Balogh Dániel köszöni szépen a jelölést, összeférhetetlenségről nincsen 

tudomása. 
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„Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Tisztelt Rektor úr! 

Tisztelt Kancellár úr! 

Tisztelt Egyetemvezetés! 

Tisztelet megjelentek! 

Balogh Dániel vagyok, első éves vegyész mesterszakos hallgató. 

Mint a legtöbb szervezetnél így az ELTE Hallgatói Önkormányzatánál is 

kiemelkedő szereper tölt be a gazdálkodás. Azonban míg más szervezeteknél a 

gazdálkodás mikéntje, működése sokkal jobban előtérbe kerül, addig az ELTE HÖK-nél 

jelenleg ez nem teljesen elérhető a hallgatók számára. Ezért kiemelt szerepet szánok a 

gazdasági átláthatóság fejlesztésére, ezzel is megfelelve a társadalmi és a hallgatói 

elvárásoknak. 

A gazdasági szakterület a Hallgatói Önkormányzat dinamikusan változó területe, 

ezért fontosnak tartom, hogy egy ki tudjunk alakítani egy olyan munkamenetet, amivel 

gördülékenyen tudunk reagálni bármilyen probléma, és hatékonyan tudunk együtt 

működni az egyetemmel. 

Szeretném kérni a küldöttgyűlés megtisztelő bizalmát. 

Köszönöm a figyelmet.” 

Zák András kérdezi Balogh Dánielt, a negyedéves beszámoló elkészítését az 

összes részönkormányzatra értette? A pályázatok forrásallokációját szeretné 

felülvizsgálni, milyen szempontok alapján? Hogyan kerüli majd el, hogy ne maradjon 

nagy mennyiségű maradvány? 

Balogh Dániel válaszol, az EHÖK által készített negyedéves beszámolóra gondolt. 

Az, hogy mennyi maradványt képeznek az egyes részönkormányzatok az a 

gólyalétszámtól és a meglévő hallgatók arányával hozható párhuzamba. Szeretné 

elkerülni, hogy ne legyen nagy mennyiségű maradvány, ezt majd a kiosztásnál is 

figyelembe kell majd venni. 

Horváth Mihály elmondja, a teszt során 5 kérdésből 2,5 kérdésre tudott helyes 

választ adni. 

Nincsen igény vitára a gazdasági alelnök személyéről. 
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Az Ellenőrző Bizottság elmondja, a kommunikáció alelnöki tisztségre 1 pályázat 

érkezett Kolláth Mihálytól, akit a KolHÖK, BGGyK, TáTK, IK Hallgatói önkormányzata 

jelölte írásban. 

Kolláth Mihály köszöni szépen a jelöléseket, összeférhetetlenségről nincsen 

tudomása. 

„Tisztelt Küldöttgyűlés! Tisztelt Egyetemvezetés! Kedves Vendégeink! 

Engedjétek meg, hogy beszédem kezdetén röviden bemutatkozzak Nektek, 

mielőtt részletesen beszélnék azon gondolatokról, célokról melyeket programomban 

kifejtettem! 

Kolláth Mihály Gábornak hívnak, 2014-ben nyertem felvételt egyetemünk Állam- 

és Jogtudományi Karára, a jogász szakra, 2015 óta pedig szintén az Állam- és 

Jogtudományi Karon a politológia alapképzésen is részt veszek.  

A Hallgatói Önkormányzat munkájában 2014 ősze óta veszek részt, akkor még, 

mint bizottsági tag, (a kommunikációs, kulturális illetve választási bizottságok 

munkájában vettem részt), később, mint Online felületekért felelős referens, végül az 

idén tavasszal megtörtént tisztújításig a Fejlesztésekért- és Kapcsolatokért felelős 

alelnöki tisztséget töltöttem be az ÁJK-n. Az utolsó hónapokban mindemellett 

lehetőségem volt betölteni az Elnökség tevékenységének összehangolásáért felelős 

alelnöki tisztséget is. 

Amennyiben a Tisztelt Küldöttgyűlés bizalmat szavaz nekem – s ezzel áttérnék 

programom bemutatására - szeretném az elkövetkező egy évben a korábbi értékeket 

megtartva átformálni a Hallgatói Önkormányzat kommunikációját, átalakítani arculatát, 

egy eddiginél sokkalta barátságosabb, hallgató közelibb HÖK-öt létrehozni.  

Programomban az általam említett mondjuk úgy „arculat átalakítás”, 

„kommunikáció frissítés” legfontosabb állomásait soroltam fel, és fejtettem ki nektek. 

Mindenekelőtt szeretném, ha újragondolnánk a jelenleg használt kommunikációs 

csatornáink működését, új csatornákat hoznánk létre, és a lehető legtöbb lehetőséget 

adnánk meg hallgatótársainknak arra, hogy eljuttassák gondolataikat, ötleteiket 

hozzánk. Szeretnék az eddig gyakran egyirányú, tájékoztatás jellegű kommunikáció 

helyett, egy sokkal inkább kétoldalú, közvetlenebb kommunikációt létrehozni.  Ezen cél 

jegyében írtam programomban az EHÖK mobil alkalmazásának létrehozásáról, a 
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honlapunk és Facebook csatornánk átalakításáról, az Instagram csatornánk 

felélesztéséről, a Snapchat és más új technikák, közösségi terek alkalmazásáról. 

Ahhoz viszont, hogy kialakuljon ez a bizalomra épülő, kétoldalú kommunikáció ki 

kell alakítanunk egy sokkalta barátságosabb HÖK-képet, közelebb kell hoznunk 

képviseltet és képviselőjét egymáshoz.  

Szerintem, a félreértések, negatív benyomások, a Hallgatói Önkormányzatot ért 

támadások gyakran a kevés információból, az ismeretlenségből erednek, épp ezért 

szeretném, ha hallgatótársaink a jövőben minél inkább megismernék a Hallgatói 

Önkormányzat munkáját, látnák annak működését, megismernék tisztségviselőit. 

Szeretném, hogy ha a Hallgatói Önkormányzatról beszélnek hallgatótársaink, nem egy 

távoli, messzi dolog jutna eszükbe, hanem egy kedves barátságos arc akihez bizalommal 

fordulhatnak. Ezen gondolatok jegyében írtam programomban az új, saját tartalmak 

készítéséről, videók forgatásáról, animációk és infografikák készítéséről és a blog 

vezetéséről. 

Ha ezen két feltétel megvalósul, egyfelől új csatornákat alakítunk ki, 

újragondoljuk az eddigi kommunikációnkat, másfelől újragondoljuk arculatunkat, és egy 

sokkalta barátságosabb képet alakítunk ki a HÖK-ről, hiszem, hogy egy komoly lépést 

tehetünk, a jövő érdekképviseletének irányába. 

Röviden összefoglalva ezen elvi gondolatok voltak programom egyes pontjai 

mögött, ezen célok azok melyeket megválasztásom esetén szeretnék elérni. Szeretném 

kérni ehhez, a Küldöttgyűlés megtisztelő bizalmát. 

Köszönöm megtisztelő figyelmeteket!”  

Az ÁJK HÖK részéről érkeznek kérdések, melyre válaszul elmondja Kolláth 

Mihály, hogy átláthatóvá szeretné tenni a költést és nem benne bele olyan döntésbe 

amit nem tartanak megfelelőnek. 

Ványa Bertalan az ÁJK részönkormányzatában betöltött tisztségéről kérdezi. 

Kolláth Mihály elmondja, hogy látja a hibáit, nagyon sok mindent máshogy 

csinálna. Sikerült egy más alapra helyezni a kommunikációt, pl: az arculati változások. 

Czabán Samu érdeklődik az integrációs alelnök személye után. 
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Kolláth Mihály elmondja, amennyiben megválasztják ilyen dolgokban 

egyértelműen állást fog foglalni, ugyanolyan lelkesedéssel és profizmussal fog 

foglalkozni, nem hiszi, hogy ez problémát jelentene. 

Deák Milán tanácskozási jogot kér, amit a küldöttgyűlés egyhangúan 

megszavazott számára. 

Deák Milán elmondja, az ÁJK HÖK körében ellenétek alakultak ki. Kolláth 

Mihállyal együtt dolgozott és tudja, hogy alkalmas a kommunikációs alelnöki tisztség 

betöltésére. Kéri tartsák tiszteletben, mert ez egy teljesen más fórum, nem befolyásolja, 

hogy ezelőtt milyen elnökségnek volt a tagja. 

Nincsen igény vitára a kommunikciós alelnök személyéről. 

Az Ellenőrző Bizottság elmondja, a külügyi alelnöki tisztségre 1 pályázat érkezett 

Dunka Sarolta Noémitől, akit az ÁJK, IK, BTK Hallgatói Önkormányzata jelölte írásban. A 

teszt során 5 kérdésből 3-ra adott jó választ. 

Dunka Sarolta Noémi köszöni szépen a jelöléseket, összeférhetetlenségről 

nincsen tudomása. 

„A múlt hét folyamán már lehetőségetek volt találkozni a velem a részönkormányzatok 

meglátogatása során. A látogatások alatt feltehettétek a kérdéseitek mind a 

pályázatommal, mind a pályázatban nem említett aspektusokkal kapcsolatban, azonban 

úgy gondolom a motivációmról kevés szó esett ezen baráti találkozások alatt. 

A tanulmányaimat 2014 szeptemberében kezdtem meg az Állam- és 

Jogtudományi karon és 2015 tavasza óta vagyok a hallgatói önkormányzat aktívan 

tevékenykedő tagja. A külügyekhez a vonzalmam már egészen gimnazista korom óta 

megvan és így mondhatni adta magát, hogy a Kari Hallgatói Önkormányzatban is ezen a 

téren kezdjek el tevékenykedni, a hallgatói integráció mellett. Az ÁJK külügyi 

bizottságában eltöltött több mint 10 hónap alatt egy inspiráló csapattal dolgozhattam 

együtt és segíthettük együttesen a hallgatótársainkat bátorítani, informálni és 

támogatni, amennyiben külföldi tanulmányokkal vagy egyéb külhoni, külföldi 

kérdésekkel fordultak az irányunkba. Az idei tanév két szemesztere folyamán kétszer 

rendeztük meg az Erasmus első kézből esetet és kiadtuk a Kari Kitekintőt, mely a Kari 

specialitásokat tartalmazta kifejezetten a joghallgatók számára címezve. 
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Mindezen tevékenységekhez kapcsolódóan megismerkedhettem az Egyetem 

külügyi lehetőségeivel és megfogalmazódtak bennem olyan dolgok is, amin esetleg 

változtatni és javítani kéne a hallgatók érdekeinek megfelelően. 

Amikor Atilla felkeresett, hogy pályázzam meg a Külügyi alelnöki pozíciót a 

Hallgatói Önkormányzatban bevallom bár rengeteg ötlet megvalósítható ötlet jutott az 

eszembe, még is nagy kihívásnak tartottam első látásra és ezt még mindig fenntartom. 

Azonban úgy gondolom meg tudok felelni a mind magam mind mások elvárásainak. 

A pályázatom megírása során elsősorban eddigi tapasztalataimat, ismereteimet 

és mindenekelőtt a hallgatói érdekeket vettem figyelembe. Igyekeztem az aktuális 

problémákra megoldási lehetőségeket felvázolni és a csapatunkkal együttdolgozva az 

különböző területekhez kapcsolódó egyéb kérdésekre is lehetőségeket kialakítani. 

Ugyanakkor igyekeztem olyan területekre is fokuszálni, melyek az elmúlt évek során 

hátérbe szorultak a mindennapos problémák mögött. Mindannyiunk számára fontos, 

hogy az ELTE nevét öregbíthessünk az elkövetkezendő év/évek során és ehhez 

elengedhetetlen egy olyan tudásbázis kialakítása is, mely nem minden esetben 

szerezhető meg az itthoni tanulmányok során. Azonban ahhoz, hogy ez valóban 

megvalósulhasson olyan bizalomteljes környezetet is ki kell alakítanunk mely ezt 

lehetővé teszi.  

Mint ahogy maga a programunk címe is mutatja a jövő érdekképviseletének az 

alapjait igyekeztünk lefektetni, mindezt azonban a földön járva kell lehetőségeink és a 

tapasztalataink szerint megtenni és mindenkinek olyan módon ahogy ehhez a legjobban 

ért. Magamat olyan személynek tartom aki kitartó, elszánt és nem adja fel ha 

akadályokba ütközik, képes fejlődni, tanulni és kiállni mások érdekeiért emellett.  

Végezetül szeretnék megköszönni minden kérdést, amivel felém fordultatok és 

minden támogatást, amit nekem nyújtottatok és remélem tudtok támogatni, abban hogy 

megvalósíthassam azokat a célokat amiket kitűztem magam elé. 

Köszönöm!” 

Nincs senkinek se kérdése.  Nincsen igény vitára a szociális alelnök személyéről. 

Az Ellenőrző Bizottság elmondja, a szociális alelnöki tisztségre 1 pályázat 

érkezett Bencze Norberttől, akit a BTK, PPK Hallgatói Önkormányzata jelölte írásban. A 

teszt során 5 kérdésből 4,5-re adott helyes választ. 
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Bencze Norbert köszöni szépen a jelöléseket, összeférhetetlenségről nincsen 

tudomása.  

„Tisztelt Küldöttgyűlés!   Tisztelt Egyetemvezetés!  Tisztelt Vendégeink! 

Megtiszteltetés, hogy Önök előtt, előttetek beszélhetek ma. Legutóbb több mint 

négy éve, ballagásom alkalmából beszéltem hasonlóan nagy közönség előtt. Akkor még 

távol állt tőlem, hogy a Diákönkormányzat után, az egyetemi terhek mellett újra közéleti 

tevékenységbe fogjak. Nem gondoltam azt sem, hogy ugyanazon városban, pár iskolával 

arrébb végzett egy bizonyos Sujtó Attila, akinek kétszer is el fogok indulni csapatában. 

Az sem jutott eszembe, hogy azokkal az emberekkel, akiket még a gimnáziumi évek alatt 

megismerkedtem, az érdekképviselet legkülönbözőbb szintjein fogunk egymás arcában 

megnyugtató ismerősséget találni. 

Kell is a megnyugtatás és a bizalom, ha az ember addig kevésbé ismert vizekre 

evezik. Az elmúlt bő három évben, mióta érdekképviseleti munkát végzek, rengeteg új 

emberrel, új területtel, új kihívással kellett szembesülnöm. A jó megfigyelő egy jól 

működő hallgatói önkormányzatban sokat tanulhat nemcsak szervezeti szabályokról, 

jogszabályokról, rendezvényszervezésről, onlájn marketingről, médiáról, közéletről és 

rengeteg más dologról, hanem emberekről, véleményekről, a másik megértéséről, a 

közös álláspont kialakításáról is. Az ezekkel való találkozás mind a felfedezésre való 

bátorságon múlik. 

Az ember előtt néha lassan tárulkozik fel a világ. Gyakran olyan dolgok nőnek 

óriássá életében, melyek létezéséről nem is tudott korábban. Hálás lehetek, hogy nekem 

megadatott a lehetőségem a felfedezésre, melyhez nagyban hozzájárultak azok az 

emberek, akikkel az elmúlt időszakban akár csak pár órás, akár több éves időtartamban 

együtt dolgozhattam. Köszönöm nektek, hogy általatok megismerhettem ennyiféle 

személyiséget, gondolkodásmódot, hozzáállást! 

Megválasztásom esetén azon leszek, hogy minél több ember előtt nyissam meg, 

illetve tartsam nyitva azokat a kapukat, amik a felsőoktatás lehetőségeihez vezetnek, de 

amelyek mögött a titokzatos ismeretlen áll. Ez az ismeretlen, legyen szó egy magasabb 

diploma megszerzéséről, egy csoport értékes tagjává válásról vagy a tehetséggondozó 

programok kihasználásáról, a hátránnyal indulók szemszögből szinte láthatatlan terepet 

jelentenek, a kicsit jobb megközelítést élvezők pedig elérhetetlennek tartják. Szociális 
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alelnökként alapvető szerepet kell betöltenem abban, hogy egyetemünk több ezer 

hallgatójának mindennapjait megkönnyítsük, hogy olyan szellemben és olyan 

alapossággal végezzük munkánkat, hogy minden érintett számára biztosítsuk azt a 

nagyrészt anyagi támogatást, mely kiosztásának joga és ezzel felelőssége kezünkbe 

adatott. Huszonévesként ez nagy teher, de ugyanakkor nagy lehetőség is – nekünk ez 

utóbbit kell látnunk benne. 

Az ELTE HÖK szociális és pályázati ügyeinek fő felelőseként azonban nemcsak a 

hallgatóknak, de az őket elsősorban kiszolgáló kari érdekképviselők számára is meg kell 

nyitnom, nyitva kell tartanom azokat a bizonyos kapukat, melyek a megismeréshez, az 

ismeretek, tapasztalatok elsajátításához vezetnek. Csak közös munka eredményeképpen 

vagyunk képesek valódi változásokra és valódi érdekképviseletre. 

Az eredmények elérése mindig többtényezős, mely nehézzé, ugyanakkor 

értékessé is teszi a munkát. Megválasztásom esetére sem tudok mást ígérni, mint hogy 

azon leszek, hogy a kari tisztségviselőkkel nehéz, de értékes munkát végezzünk – 

kapukat nyissunk, kapukat döntögessünk. 

Ehhez kérem a Tisztelt Küldöttgyűlés bizalmát!”  

Kindelmann Balázs érdeklődik, Bencze Norbert szerint sikeres volt-e hogy 

összevonásra került a rendszeres szociális támogatás? Milyen szempontok alapján és 

hogyan alakítaná át most a pontrendszert? 

Bencze Norbert elmondja, most 1 éve került átalakításra a szempontrendszer, 

mindenképpen az előzőnél működőképesebb ez a rendszer. Több részönkormányzatnál 

akadtak problémák, ezeket a nyáron át szeretné beszélni a bizottságával, minden 

nagyobb változásra is nyitott, várja a javaslatokat. 

Nincsen igény vitára a tanulmányi alelnök személyéről. 

Az Ellenőrző Bizottság elmondja, a tanulmányi alelnöki tisztségre 1 pályázat 

érkezett Szalma Edinától, akit a BTK, BGGyK Hallgatói önkormányzata jelölte írásban. A 

teszt során 5 kérdésből 4,5 helyes választ adott. 

Szalma Edina köszöni szépen a jelölést, összeférhetetlenségről van tudomása, de 

ezt hamarosan megszünteti. 

 „Tisztelt Küldöttgyűlés! Tisztelt Kancellár Úr! Tisztelt Rektor Úr, Rektorhelyettes 

Asszony, Urak! Kedves Vendégek! 
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Szalma Edina vagyok, az ELTE BTK történelem illetve orosz szakos hallgatója, a 

tanulmányi alelnöki tisztség pályázója. Tanulmányaimat 2012-ben kezdtem, hallgatói 

érdekképviselettel 2014 márciusa óta foglalkozom, kezdetek óta tanulmányi ügyekkel. 

Számomra ugyanis mindig ez a terület jelentette és jelenti most is a hallgatói 

érdekképviselet alapját. 

 Az elmúlt 2 évben a tanulmányi érdekképvielet majd’ minden szegmensébe volt 

alkalmam betekintést nyerni, legyen az akár az elsőéves hallgatók tanulmányi 

integrálása, tárgy és vizsgameghirdettetések, vagy szakzáró tájékoztatók megtartása. A 

legtöbb tapasztalalot azonban úgy érzem, hogy az ELTE BTK HÖK Iroda 

Titkárságvezetőjeként szereztem: mindennapi, személyes kapcsolatba kerültem a 

hallgatókkal, szinte nem telt el úgy nap, hogy ne kerestek volna fel valamilyen, a 

tanulmányaikat érintő kérdés miatt. Ezalatt a másfél év alatt tehát szembesülhettem 

azzal, hogy melyek a hallgatókat leginkább foglalkoztató kérdések, és mik a gyenge 

pontok: azaz mik azok a jogszabályok, kötelezettségek, amelyekkel kapcsolatban a 

legtöbb kérdés merül fel, ezt a problémakört a programomba is beépítettem.  

Mindig is úgy gondoltam, hogy tanulmányi érdekképviselettel foglalkozni nagy 

felelősséget jelent: ez a szakterület folyamatos önképzést igényel, figyelemmel kell 

kísérni az esetleges változásokat, majd ezeket megfelelően kommunikálni is kell a 

hallgatók felé. De, éppen ezért ez a leghálásabb feladatkör is: az elmúlt 2 évben minden 

pozitív hallgatói visszajelzés hozzájárult ahhoz, hogy töretlenül és lelkesen végezzem a 

munkámat. Óriási megtiszteltetésnek éreztem tehát, amikor megkaptam a felkérést a 

tisztségre. Biztos vagyok benne, hogy minden motivációm, és lelkesedésem a következő 

egy évben is velem marad, ahogyan abban is, hogy munkámat alázattal, precizitással, és 

a legjobb tudásom szerint fogom végezni. 

Ehhez kérem a Tisztelt Küldöttgyűlés bizalmát! 

Köszönöm.” 

Kindelmann Balázs kérdezi, mit gondolsz a tanulmányi ösztöndíj 

egységesítéséről? 

Szalma Edina elmondja, ez egy összetett kérdést, a tanulmányi bizottsággal 

együtt fognak erről döntést hozni. 

Nincsen igény vitára a tanulmányi alelnök személyéről. 
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Az Ellenőrző Bizottság elmondja, a tudományos alelnöki tisztségre 1 pályázat 

érkezett Papp Dorottyától, akit az ÁJK, TTK Hallgatói Önkormányzata jelölte írásban. A 

teszt során 5 kérdésből 5-re válaszolt helyesen. 

Papp Dorottya köszöni szépen a jelölést, összeférhetetlenségről nincsen 

tudomása. 

„Tisztelt küldöttgyűlés, tisztelt rektor úr, kancellár úr, kedves vendégek! 

Megtiszteltetés, hogy tudományos alelnök-jelöltként csatlakozhatok a hallgatói 

önkormányzat képviselőihez és a jelenleg induló csapathoz. Távolabbról érkező 

jelöltként szeretnék néhány szót szólnék magamról, remélem, ez hozzájárul motivációm 

megértéséhez is. Papp Dorottya vagyok, negyedéves jogász szakos hallgató. Egyetemi 

tanulmányaim megkezdését követően hamar becsatlakoztam a hallgatói tudományos 

életbe. 2012 ősze óta vagyok tagja a Bibó István Szakkollégiumnak, másodéves koromtól 

pedig demonstrátorként tevékenykedem, előbb a Magyar állam-és jogtörténeti Tanszék, 

jelenleg a Közigazgatási Jogi Tanszék mellett. Tavaly pályamunkámmal az OTDK-n 

harmadik helyezést értem el. A szakkollégium választmányi tagjaként, illetve a SZEF 

kommunikációs bizottság tisztségviselőjeként lehetőségem nyílt a hallgatói 

érdekképviseletben és a tehetséggondozásban résztvevő hallgatók képviseletében 

tevékenykedni, a tehetséggondozás kérdéseit, a hallgatók igényeit megismerni. 

A tudományos alelnöki tisztség számomra új kihívást jelent, olyan kihívást, 

amelynek szeretnék megfelelni. Mindazt, amit eddig az ELTE tudományos és 

tehetséggondozási hálójától kaptam pozitív visszacsatolásként, szeretném a hallgatók 

felé is visszaforgatni. Ezen felül az eddig tapasztaltakat, mind a személyes, mind a többi 

hallgatótól érkezetteket szeretném becsatornázni a hallgatói önkormányzat munkájába. 

Továbbá hiszek abban, hogy - Bibó István szavaival élve - a szabadságszerető ember 

minden felismert közérdek ügyében kezdeményezőleg lép fel, egy tudományegyetemen 

pedig a tehetséges hallgatók támogatása mindenképpen közérdek kell, hogy legyen. 

Tehetséggondozásnak számos formája működik, ebben a hallgatók jelentős része 

érintett közvetlenül és közvetve is. Azonban a tehetséggondozás nem csupán egyéni 

érdek, az egyes hallgatók szakmai fejlődéséhez járul hozzá, hanem az egyetem 

versenyképességének is fontos eleme. Az ELTE tehetséggondozási háló működését a 

tavalyi tehetséggondozási konferencia is megmutatta, azonban ez nem azt jelenti, hogy a 
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tudományos munka támogatása zárt rendszer es a tehetséges hallgatókat nem kell egyéb 

eszközökkel támogatni. Mindazonáltal szeretném leszögezni, hogy a tudományos munka 

alapja, a tehetséggondozás bázisa a hallgatók öntevékenysége, tehetséggondozó 

szervezetek autonómiája, ezt mindig tiszteletben kell tartania a hallgatói 

önkormányzatnak. 

A rendkívül sokszínű tudományos életben a hallgatói önkormányzat szerepe a 

tehetséges hallgatók érdekképviselete, támogatása és a tudományos munka ösztönzése 

mind egyéni, mind szervezetek szintjén. Ezen a téren a Tehetséggondozó Tanács 

munkája megkerülhetetlen, ugyanakkor egy hallgatói autonóm szervnek a hallgatók 

érdekeinek becsatornázásában és szintetizálásában jelentős szerep jut. 

Köszönöm a figyelmet!” 

Nincs senkinek se kérdése.  Nincsen igény vitára a tudományos alelnok 

személyéről. 

Az Ellenőrző Bizottság elmondja, az ELTE Press főszerkesztői tisztségre 1 

pályázat érkezett Zima Richárdtól, akit a BTK Hallgatói önkormányzata jelölte írásban. 

Zima Richárd köszöni a BTK Hallgatói Önkormányzatának a jelölését, 

összeférhetetlenségről nincsen tudomása. 

„Tisztelt küldöttgyűlés, tisztelt rektor úr, kancellár úr, kedves vendégek! 

Ebben az évben kollégáimmal azon dolgoztunk, hogy az ELTE Online egy 

szélesebb körben ismert, hiteles, minden ELTE-s hallgatónak szóló médiává váljon. 

Stabil alapokról indultunk, köszönhetően a korábbi főszerkesztőnek, és a megújult 

felület is számos lehetőséget adott arra, hogy célunkat megvalósítsuk. Kiemelkedő 

tevékenységnek könyveltem el az ELTEvízió lassú, de stabil de jó irányba tartó 

megújulását, a gyakornoki programunk elindítását, és az instagram fiókunk aktiválását. 

A következő ciklusban ezt a munkát szeretném folytatni, magasabbra helyezve a lécet a 

minőségi elvárások terén. A programomban nem szerepelnek olyan ötletek és célok, 

amik megvalósíthatatlannak tűnnek, mint főszerkesztőként megtapasztalhattam, 

meddig lehet és kell elmenni egy-egy esetben, és látom azt is, hogy ezeket a határokat 

melyik irányba kell fordítani. A mindennapot a munka mellett az innovatív működés sem 

maradhatott el, azonban ezt én nagyratörő fejlesztésnek és projektek helyett az olvasói 

igényekhez való folyamatosan de lassú alkalmazkodásban látom. Természetesen céljaim 
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között szerepel az is, hogy  megteremtsük azokat a kereteket, amik biztosítják az ELTE 

Online egyértelmű szabályzati és felelősségi keretek között működhessen az 

elkövetkezendő években. Idén először működött külön ELTE Press és kommunikációs 

bizottság, a tapasztalatokat összesítettük és ezen a nyáron konstruáltabban dolgozunk 

majd azon, hogy minél több gólya ismerje meg az egyetem Hallgatói Önkormányzatait és 

akár jelentkezzen munkatársnak. Bízom abban, hogy a következő ciklusban folytatódik a 

tudástranszfer, és ötleteink jó részét meg tudjuk valósítani. A velem induló jelöltek úgy 

hiszem támogatni fognak abban, hogy az ELTE Online hiteles és tájékozott maradjon az 

egyetemi történésekkel kapcsolatban. Munkám folytatásához tisztelettel kérem a 

küldöttgyűlés támogatását! A felmerülő kérdésekre pedig szívesen válaszolok!” 

 Nincs senkinek se kérdése.  Nincsen igény vitára a ELTE Press főszerkesztői 

személyéről. 

Kiss Edina kérdezi a küldöttgyűlés érkezett e még más tisztségekre jelölés. 

Horváth Mihály elmondja Hegedüs Gabriellát elnöki referensnek jelölte az ÁJK, 

PPK Hallgatói Önkormányzata. 

Fazakas Áront az ÁJK, IK, BTK, TÓK, TáTK, BGGyK, PPK HÖK rendezvényekért 

felelős referensnek jelölte. A teszt során 3,5 kérdésre adott helyes választ. 

Móczik Alexandrát sportügyi referensnek jelölte az IK,BTK, TáTK HÖK. A teszt 

során 4 kérdésre adott helyes választ. 

Nagy Anettet tanárképzési referensek jelölte a TTK, TáTK, BGGyk HÖK. A teszt 

során 4 kérdésre adott helyes választ. 

Dávid Szamantát esélyegyenlőségi referensek jelölte a PPK Hallgatói 

Önkormányzata. A teszt során 2,5 kérdésre adott helyes választ. 

 

5. Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása (titkos szavazás) 

Kiss Edina kéri azokat a karokat, akiknek delegálási joguk van az ELTE HÖK 

Ellenőrző Bizottságába, hogy tegyék megjelölésüket.  

Traumberger Zsófia az TÓK HÖK elnöke jelöli Vaszil Viktóriát.  

Takáts Réka a TáTK HÖK elnöke Pintér Ádámot jelöli.  

Baranyai Melinda a PPK HÖK elnöke Radics Alexandrát jelöli. 

Hoksza Zsolt a TTK HÖK elnöke Horváth Lucát jelöli. 
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Czabán Samu az ÁJK HÖK elnöke Gábor Edinát jelöli. 

Szünet kezdete: 18.47 

Szünet vége: 18.57 

Horváth Mihály ismerteti a tisztségviselők megválasztásának eredményit: 

Dömötör Tamás Albertet az EHÖK Küldöttgyűlése 24 igen, 11 nem, 0 érvénytelen 

szavazattal elnökhelyettesnek választották. 

Balogh Dánielt az EHÖK Küldöttgyűlése 19 igen, 16 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

gazdasági alelnöknek választották. 

Kolláth Mihályt az EHÖK Küldöttgyűlése 22 igen, 13 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

kommunikációs alelnöknek választották. 

Dunka Sarolta Noémit az EHÖK Küldöttgyűlése 35 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

szavazattal külügyi alelnöknek választották. 

Bencze Norbertet az EHÖK Küldöttgyűlése 27 igen, 8 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

szociális alelnöknek választották. 

Szalma Edinát az EHÖK Küldöttgyűlése 24 igen, 11 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

tanulmányi alelnöknek választották. 

Papp Dorottyát az EHÖK Küldöttgyűlése 32 igen, 2 nem, 1 érvénytelenszavazattal 

tudományos alelnöknek választották. 

Zima Richárdot az EHÖK Küldöttgyűlése 29 igen, 6 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

az ELTE Press főszerkesztőjévé választották.  

 

Horváth Mihály ismerteti az Ellenőrző Bizottsági tagok megválasztásának eredményeit: 

Vaszil Viktóriát az EHÖK Küldöttgyűlése 36 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

az EHÖK ellenőrző Bizottságába választotta. 

Pintér Ádámot az EHÖK Küldöttgyűlése 33 igen, 3 nem, 0 érvénytelen szavazattal az 

EHÖK ellenőrző Bizottságába választotta. 

  Gábor Edinát az EHÖK Küldöttgyűlése 34 igen, 2 nem, 0 érvénytelen szavazattal az 

EHÖK ellenőrző Bizottságába választotta.  

Radics Alexandrát az EHÖK Küldöttgyűlése 34 igen, 2 nem, 0 érvénytelen 

szavazattal az EHÖK ellenőrző Bizottságába választotta.  
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Horváth Lucát az EHÖK Küldöttgyűlése 25 igen, 9 nem, 2 érvénytelen szavazattal az 

EHÖK ellenőrző Bizottságába választotta. 

 

6. Egyebek 

Gulyás Tibor köszöni szépen a meghívást, a megválasztott tisztségviselőknek 

gratulál és sok sikert kíván. 

Kiss Edina röviden elbúcsúzik, valamint köszönti az új kabinetet. 

„Mind oly sokan én is elkezdtem már visszaszámolni a napokat, volt hogy azért már mert 

nagyon vártam a végét, volt hogy azért mert éreztem, hogy közeleg a vége és, hogy nem 

feltétlenül akartam, hogy vége legyen. 

Pár hete tudatosult bennem, hogy csak az egyik része ennek a befejezésnek, hogy 

az elnöki mandátumom lejár, de vége lesz életem azon részének, mikor az ELTE HÖK 

része lehettem. 

Nem tudnám felsorolni, hogy mennyi embertől mennyi mindent kaptam, aminek 

köszönhetően rengeteg tapasztalatot nyertem és hatalmas változásokon ment át a 

személyiségem is. Egy bizonyos, hogy minden tisztség amire valaha felkértek, valaha 

megszavaztak, minden egyes alkalommal hatalmas megtiszteltetés volt. 

Azt gondolom, hogy méltán lehet büszke az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói 

Önkormányzata saját magára és az Egyetem is a hallgatói önkormányzatra. Hosszú 

munka és évek révén érte el ezt az állapotot az ELTE HÖK, amit nem én, nem is az 

elnökség, hanem az elmúlt évek tisztségviselői és a jelenlegi tisztségviselők alakították 

ilyenné. 

Amikor körülbelül hat évvel ezelőtt megkezdhettem a munkát a TáTK HÖK-ben, 

pontosan azt láttam a szervezetben, mint amit jelenleg is látok az ELTE Hallgatói 

Önkormányzatában, számtalan lehetőséget. Én akkor ezzel a lehetősséggel élhettem és 

éltem is, - nem fogok elárulni nagy titkot - ugyanazok a dolgok voltak szükségesek ahhoz, 

hogy ez kitartson mind a mai napig, ami valószínűleg a legtöbb hök-ös emberben is 

megvannak.  

Alázat, kitartás és felelősség-tudat és talán a pluszegyemnek nevezhető a lojalitás. 
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Nagyon sok köszönettel és hálával tartozom még, amit valószínűleg képtelen lennék 

szavakba önteni. Ezért csak azt tudom felajánlani, hogy a jövőben is ha szükség van 

akkor számíthattok rám. 

Azt kívánom mindannyiótoknak, hogy ugyanazzal a szeretettel tudjatok a HÖK és 

az ELTE részesei lenni, mint ahogyan én voltam, kapjatok és adjatok is annyit, hogy 

olyan jó szívvel távozhassatok majd mint most én. 

A megválasztott tisztségviselőknek rengeteg kitartást kívánok és erőt, nem lesz 

mindennap könnyű, de rengeteg örömet fognak nektek az eredményeitek szerezni. 

Mégegyszer nagyon köszönöm mindenkinek ezeket az éveket, az ELTE HÖK-nek és az 

Egyetemnek egyaránt. 

Azzal az idézettel búcsúznék amit a tavalyi megválasztásomkor is használtam Pál 

Ferenctől: 

>>A felelősségvállalás azt jelenti, hogy vállalom azt, ami az életemből adódik, ami a 

tetteim következménye, és ez a cselekvéseimben mutatkozik meg.<<” 

Vége: 19.16 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok 

Kiss Edinának EHÖK Elnökének a beszámolóját 36 

igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Lőrinczi Réka Gyöngyi szociális alelnök beszámolóját 

36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés 

által. 

Lados Tamás tudományos alelnök beszámolóját 36 

igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Váry Dániel gazdasági alelnök a beszámolóját 36 igen, 

0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Nemes Balázs tanulmányi alelnök beszámolóját 35 

igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Zima Richárd az ELTE Press főszerkesztő 

beszámolóját 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a 
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küldöttgyűlés által. 

Bicsák Dániel tanulmányi rendszerért felelős referens 

beszámolóját 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a 

küldöttgyűlés által.  

Nagy Anett tanárképzési referens beszámolóját 36 

igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Gregor Dóra esélyegyenlőségi referens beszámolóját 

36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés 

által. 

Dömötör Tamás Albert rendezvényekért felelős 

referens beszámolóját 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 

elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Andicsku Ivett elnöki referens beszámolóját 36 igen, 0 

nem, 0 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Sujtó Attila kommunikációs alelnök a beszámolóját 36 

igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Bencsik Gergő külügyi alelnök a beszámolóját 36 igen, 

0 nem, 0 tartózkodással nem lett elfogadva a küldöttgyűlés 

által. 

Móczik Alexandra sportügyi referens beszámolóját 36 

igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva a küldöttgyűlés által. 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

Sujtó Attilát az EHÖK Küldöttgyűlése 32 igen, 4 nem, 0 

érvénytelen szavazattal az ELTE HÖK elnökének választották. 

Dömötör Tamás Albertet az EHÖK Küldöttgyűlése 24 

igen, 11 nem, 0 érvénytelen szavazattal elnökhelyettesnek 

választották. 

Balogh Dánielt az EHÖK Küldöttgyűlése 19 igen, 16 

nem, 0 érvénytelen szavazattal gazdasági alelnöknek 

választották. 

Kolláth Mihályt az EHÖK Küldöttgyűlése 22 igen, 13 

nem, 0 érvénytelen szavazattal kommunikációs alelnöknek 
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választották. 

Dunka Sarolta Noémit az EHÖK Küldöttgyűlése 35 

igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal külügyi alelnöknek 

választották. 

Bencze Norbertet az EHÖK Küldöttgyűlése 27 igen, 8 

nem, 0 érvénytelen szavazattal szociális alelnöknek 

választották. 

Szalma Edinát az EHÖK Küldöttgyűlése 24 igen, 11 

nem, 0 érvénytelen szavazattal tanulmányi alelnöknek 

választották. 

Papp Dorottyát az EHÖK Küldöttgyűlése 32 igen, 2 

nem, 1 érvénytelenszavazattal tudományos alelnöknek 

választották. 

Zima Richárdot az EHÖK Küldöttgyűlése 29 igen, 6 

nem, 0 érvénytelen szavazattal az ELTE Press 

főszerkesztőjévé választották. 

Vaszil Viktóriát az EHÖK Küldöttgyűlése 36 igen, 0 

nem, 0 érvénytelen szavazattal az EHÖK ellenőrző 

Bizottságába választotta. 

Pintér Ádámot az EHÖK Küldöttgyűlése 33 igen, 3 

nem, 0 érvénytelen szavazattal az EHÖK ellenőrző 

Bizottságába választotta. 

  Gábor Edinát az EHÖK Küldöttgyűlése 34 igen, 2 nem, 

0 érvénytelen szavazattal az EHÖK ellenőrző Bizottságába 

választotta.  

Radics Alexandrát az EHÖK Küldöttgyűlése 34 igen, 2 

nem, 0 érvénytelen szavazattal az EHÖK ellenőrző 

Bizottságába választotta.  

Horváth Lucát az EHÖK Küldöttgyűlése 25 igen, 9 

nem, 2 érvénytelen szavazattal az EHÖK ellenőrző 

Bizottságába választotta. 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Kiss Edina Horváth Mihály 

Elnök Ellenőrző Bizottság elnöke 

ELTE Hallgatói Önkormányzat ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  

 

 

_________________________________________ 

Andicsku Ivett 

Elnöki referens, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

mailto:ehok.elte.hu

