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Jegyzőkönyv 

2017. január 26. (csütörtök) 18:00 óra 

Helyszín: ELTE Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, Kari 

tanácsterem) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

2.  Ellenőrző bizottság tájékoztatója 

3. ELTE HÖK Alapszabály módosítás  

a. I. Fejezet AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA  

b. VIII. Fejezet Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző 

Kar Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya 

4. SEK TB tagok delegálása 

5.  Egyebek 

 

 

Kezdés:18:05 

 

Sujtó Attila megnyitja az ülést. Kéri a jelenlévőket, hogy egy perces néma főhajtással 

emlékezzenek meg az olaszországi baleset áldozatairól. 

Köszönetet mond az Educatio kiállításon résztvevőknek munkájukért  

Megkérdezi az Ellenőrző Bizottságot, hogy az ülés összehívásával kapcsolatban minden 

rendben talált-e. Horváth Luca válaszol, minden rendben volt.  

Sujtó Attila mandátumellenőrzést kér.  

A Küldöttgyűlés 28 fővel határozatképes. 

Sujtó Attila elmondja, hogy a kiküldött napirendi pontokban változás következett be, 

megkérdezi, hogy szeretne-e még valaki módosítani a napirendi pontokon. Sujtó Attila a 

szavazást kér a kivetítőn látható 5 napirendi ponttal való egyetértés tárgyában. 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 
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Sujtó Attila szimpátiaszavazást kér a jegyzőkönyvvezető személyéről, Gábor Edináról.  

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta Gábor Edinát jegyőkönyvvezetőnek. 

 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

 

Sujtó Attila kiegészíti beszámolóját: az Educatio kiállítás véget ért. Ezen kívül kedden 

volt egy HÖOK ülés, ahol a 2017-es évre az ELTE részéről Murai Lászlót és Baranyai 

Melindát választották meg. A tegnapi nap folyamán volt a SEK második nyílt napja, és 

egy fórumot is tartottak. Decemberben vált véglegessé, hogy az ELTE TÁTK képzési 

kínálatát fogja bővíteni a gazdasági képzés. Délután kezdődött a program a nyílt napon, 

ahol az ELTE képviselői is részt vettek, kb 200 érdeklődőt tudtak tájékoztatni. 

Sujtó Attila kéri beszámolója elfogadását, kérdésekre szívesen válaszol. 

Sujtó Attila elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Dömötör  Tamás Albert elmondja, hogy egy dologgal szeretné kiegészíteni a 

beszámolóját: elkészült a holnap, még Kolláth Mihály feltölti a tartalmakat  

Dömötör Tamás Albert kéri beszámolója elfogadását, kérdésekre szívesen válaszol. 

Dömötör Tamás Albert elnökhelyetes beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Dunka Sarolta Noémi két dologgal szeretné kiegészíteni a beszámolóját: részt vett az 

Education, ahol tájékoztatta a hallgatókat a külügyi és jogtudományi kérdésekkel 

kapcsolatban. Ezen kívül tegnap leadták a teremfoglalási igényt a Nemzetközi Irodánál 

az Erasmus hétre, amire reméli, hamar választ adnak. 

Dunka Sarolta Noémi kéri beszámolója elfogadását, kérdésekre szívesen válaszol. 

Dunka Sarolta Noémi külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Szalma Edina részt vett a Minőségfejlesztési ülésen. 

Szalma Edina kéri beszámolója elfogadását, kérdésekre szívesen válaszol. 

Szalma Edina tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Kolláth Mihály Gábor a beszámolóját 3 aprósággal egészíti ki. A korábban említett 

kommunikációs kérdőív jelenleg is fut, eddig kb 10.000 hallgató töltötte ki, ez az eddigi 

legreprezentatívabb felmérés. A hivatalos kommunikáció később fog elindulni. Az 
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Egyetemi Hallgatói Önkormányzat új honlapját elkészítették, vasárnap este fogják végleg 

beüzemelni. A váltás úgy lesz megoldva, hogy egyidejűleg a régi honlap is elérhető 

legyen. A mobilalkalmazás az előzetes költségekhez képest olcsóbban meg tud valósulni, 

kb 500.000 forintból. Az árajánlatok teljesítési célja március közepe  

Kolláth Mihály Gábor kéri beszámolója elfogadását, kérdésekre szívesen válaszol. 

Kolláth Mihály kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Bence Norbert szeretné kiegészíteni a beszámolóját. A levélszavazás ma este fog 

zárulni. A Neptun kérdéssel kapcsolatosan többszöri levélváltásban egyeztetéseket 

végzett, a jövőheti leállás előtt remélhetően minden el fog készülni. 

Bencze Norbert kéri beszámolója elfogadását, kérdésekre szívesen válaszol. 

Bencze Norbert szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Balogh Dániel is kiegészíti beszámolóját, a részönkormányzatokkal további 

egyeztetéseket tudott folytatniés elkészítette a szöveges dokumentumokat 

Balogh Dániel kéri beszámolója elfogadását, kérdésekre szívesen válaszol. 

Balogh Dániel gazdasági alelnök beszámolját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Dávid Szamanta elmondja, hogy a Fogyatékosügyi Központ holnap tartja nyílt napját , 

elkészítette a prezentációját, amit a nyílt napon tartani fog. 

Dávid Szamanta kéri beszámolója elfogadását, kérdésekre szívesen válaszol. 

Dávid Szamanta esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Nagy Anett elmondja, hogy aa beszámolójában említett január 23-i prezentációt 

megtartották. Ezen kívül megemlíti, hogy az ELTE előreláthatóan indítani fog tanári 

képzésre épülő képzéseket. 

Nagy Anett kéri beszámolója elfogadását, kérdésekre szívesen válaszol. 

Nagy Anett tanárképzési referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Zima Richárd nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját, de a felmerülő kérdésekre 

szívesen válaszol. 

Zima Richárd ELTE Online főszerkesztő beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 
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Dömötör Tamás Albert a távolmaradók beszámolójával kapcsolatban ad tájékoztatást. 

Papp Dorottya tudományos alelnök beszámolóját a Külgyöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.  

Hegedüs Gabriella elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Heil Kristóf jogi és szabályzati referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Fazakas Áron beszámolójával kapcsolatban Hoksza Zsolt elmondja, hogy a Lágymányosi 

Eötvös Napokkal kapcsolatban lett volna kérdésük hozzá, a jövőbeli megvalósítással 

kapcsolatban bizonytalanságot éreznek, a maguk részéről az egyeztetések mikéntjét, 

hiányát problémásnak érzik. A tájékoztatás, amelyet Fazakas Áron írásban ígért, 

többször elmaradt. Ezekre való tekintettel nem tudják elfogadni Fazakas Áron 

beszámolóját. Sujtó Attila elmondja, hogy Fazakas Áron nem is ment volna Rikker 

Emíliához egyeztetni, itt félreértés lehet. A Rektori Vezetői Értekezlet pedig elmaradt 

betegség miatt és most hétfőn kerítenek rá sort.  

Fazakas Áron rendezvényekért felelős referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 24 igen, 4 

nem és 0 tartózkodás szavazatokkal elfogadta. 

Móczik Alexandra sportügyi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

2. Ellenőrző bizottság tájékoztatója 

 

Horváth Luca elmondja, hogy az Ellenőrző bizottság egy gazdasági és egy elnökségi 

ülésen betegség miatt nem tudott részt venni. Hallgatóktól nem érkezett megkeresés. 

Egyéb kérdés nem érkezik a bizottsághoz. 

 

3. ELTE HÖK Alapszabály módosítás  

 

a. I. Fejezet AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA  

 

Sujtó Attila elmondja, hogy az előzetes meghívóban még a TÁTK szabályzatának 

módosítása szerepelt, majd később az EHÖK Alapszabály módosítása is bekerült. A TÁTK 

módosítási javaslata az előzetes javaslat a normakontrollon átment, viszont a TÁTK 
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Küldöttgyűlése határozatképtelen volt, ezért nem tudták megszavazni. Így az integrációt 

érintő szabályzat módosításokról nem tudnak a mai ülésen tárgyalni. A TÁTK 

előirányozta az EHÖK Alapszabályának módosítását, azért mert e nélkül az integráció 

pillanatában a Szombathelyen tanuló hallgatók érdekképviselet nélkül maradnának, 

ezért az ELTE HÖK Alapszabályának Átmeneti rendelkezései közé emelték be a 

szükséges módosításokat A részönkormányzati elnök írásbeli javaslatára az ELTE HÖK 

elnöke feladatkörrel és tisztséggel ideiglenes megbízást kaphat, így tudják áthidalni a 

kialakult problémát. A részönkormányzati elnök jelölésének módját pontosították. A 

módosítások átestek a szükséges normakontrollon. Sujtó Attila szavazásra bocsájtja a 

felvázolt Alapszabály módosítást  

A Küldöttgyűlés az ELTE Hallgatói Önkormányzatának Alapszabály módosítását 

egyhangúlag támogatja. 

 

b. VIII. Fejezet Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar 

Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya 

 

Traumberger Zsófia elmondja, hogy a módosítások kizárólag az integrációt érintik, kéri 

annak támogatását.  

A Küldöttgyűlés az ELTE TÓK Hallgatói Önkormányzatának Alapszabály módosítását 

egyhangúlag támogatja. 

 

4. SEK TB tagok delegálása 

 

Sujtó Attila elmondja, hogy a legutóbbi Szenátus létrehozta a Savaria Egyetemi Központ 

Tanulmányi Bizottságát: összesen 12 tagból áll, 6 hallgatói és 6 dolgozói tagból. A HKR 

szerint a HÖK delegálja a képviselőket. A szombathelyi képzések még nem tartoznak az 

ELTE-hez, így nem tudunk szavazni a személyekről, a következő ülés viszont február 

végén lesz, ezért Sujtó Attila előterjeszti, hogy a tagok megválasztásának jogkörét a 

Küldöttgyűlés az Elnökség hatáskörébe ruházza át 
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A Küldöttgyűlés a Savaria Egyetemi Központ Tanulmányi Bizottság tagjainak 

megválasztásának jogkörét a Küldöttgyűlés egyhangúlag az Elnökség hatáskörébe 

ruházza. 

 

5. Egyebek 

 

Sujtó Attila elmondja, hogy a szombathelyi integráció miatt a Neptun rendszerét 

február 2-án reggel 10 órakor lekapcsolják. Emiatt az előzetes tárgyjelentkezés és az 

OHV kitöltése is rövidül, megnehezíti a vizsgajegyek beírását is, ezekre hétfőn lesz 

lehetőség.  Ez idő alatt fogják a szombathelyi hallgatókat a Neptun rendszeréhez 

hozzáadni. Február 6-án indítják el a rendszert az új tagokkal. A qter.elte.hu oldalon már 

láthatóak a javított és módosított dátumok a tárgyjelentkezést illetően. Sujtó Attila kéri, 

hogy ezt az információt nyomatékosítva hirdesse. 

Sujtó Attila megköszönni a BTK HÖK-nek a terem biztosítását. 

 

Ülés vége: 18:36 

 

Teendők határidőkkel - 

Határozatok Dunka Sarolta Noémi külügyi alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Kolláth Mihály kommunikációs alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Balogh Dániel gazdasági alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Dömötör Tamás Albert elnökhelyettes 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  
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Sujtó Attila elnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.  

Bencze Norbert szociális alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta.  

Szalma Edina tanulmányi alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta.  

Papp Dorottya tudományos alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta.  

Zima Richárd ELTE Online főszerkesztő 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta.  

Hegedüs Gabriella elnöki referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta.  

Dávid Szamanta esélyegyenlőségi referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta.  

Fazakas Áron rendezvényekért felelős 

referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 20 

igen, 4 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal 

elfogadta.  

Móczik Alexandra sportügyi referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta.  

Nagy Anett tanárképzési referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta.  
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A Küldöttgyűlés az ELTE Hallgatói 

Önkormányzatának Alapszabály 

módosítását egyhangúlag támogatja. 

 

A Küldöttgyűlés az ELTE TÓK Hallgatói 

Önkormányzatának Alapszabály 

módosítását egyhangúlag támogatja. 

A Küldöttgyűlés a Savaria Egyetemi 

Központ Tanulmányi Bizottság tagjainak 

megválasztásának jogkörét a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag az Elnökség hatáskörébe 

ruházza. 

Delegálások (Személyi kérdések) - 

Dátumok - 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés:  
 
 

 
Sujtó Attila       Horváth Luca 

           elnök              elnök 
       ELTE Hallgatói Önkormányzat            Ellenőrző Bizottság  

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 

Hegedüs Gabriella 
elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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