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Jegyzőkönyv 

2017. április 6. (csütörtök) 18:00 óra 

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

Tanácsterem) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

 

1.Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

2. Ellenőrző Bizottság beszámolója 

3. Személyi kérdések 

a. EB tag megválasztása 

4. ELTE HÖK Alapszabály módosítása 

a. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya 

b. VI. Fejezet Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabálya 

c. VI. Fejezet Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat 

Alapszabálya 

5. ELTE HÖK 2016. évi költségvetésének beszámolója 

6. Egyebek 

 

Kezdés: 18:04 

 

Sujtó Attila köszönt mindenkit. Kérdezi az Ellenőrző Bizottságot, minden szabályos 

volt-e az összehívás során. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatása alapján igen.  

A Küldöttgyűlés  29 fővel határozatképes. 

Sujtó Attila az előzetesen kiküldött napirend módosítását javasolja.  

A módosított napirendi pontokat a Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja. 

Sujtó Attila jegyzőkönyvvezetőnek Hegedüs Gabriellát javasolja, az ő személyével a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag egyetért.  
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Sujtó Attila a szavazatszámláló bizottság tagjainak Pintér Ádámot, Radics Alexandrát és 

Dudás Rékát javasolja, ezzel mindenki egyhangúlag egyetért. 

 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

 

Sujtó Attila kiegészíti a beszámolóját, egyeztetett Pausits Péterrel, a HÖOK gazdasági 

alelnökével a HÖOK Közgyűlés előkészítésével kapcsolatban. Tegnap jelen volt elnökségi 

ülésen Borhy László. Debrentei Félix a TÁTK részéről nemmel fog szavazni az elnök és a 

gazdasági alelnök beszámolója kérdésében. Ennek indokai a költségvetési tervezés 

hiánya, tavaszi vésztartalék tervezésének a hiánya, nem lett felülvizsgálva, ki mennyit 

költött. Kindelmann Balázs csatlakozik, szerintük nem csak Balogh Dániel felelőssége 

ez, hanem Sujtó Attiláé is. 

Sujtó Attila elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 18 igen, 1 nem, 11 tartózkodás szavazattal 

támogatja. 

Dömötör Tamás Albert nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját. Fekete Flóra 

elmondja, hogy azért fognak nemmel szavazni, mert nem halad a feladataival. 

Kindelmann Balázs egyetért, nem tartja elfogadhatónak, hogy nem halad a munkával. 

Dömötör Tamás Albert elmondja, hogy az utánpótlásképzés az a része jól halad, ami a 

Kabinettől függ.  

Dömötör Tamás Albert elnökhelyettes beszámolóját a Küldöttgyűlés 22 igen, 4 nem, 4 

tartózkodás szavazattal támogatja. 

Balogh Dániel kiegészíti a beszámolóját: az Iskolaszövetkezettel kapcsolatban fontos, 

hogy aláírták a szerződést, és a kötelezettségvállalás is alá lesz írva a napokban, a 

hallgatók ki lesznek fizetve. Fekete Flóra elmondja, hogy nem fogják támogatni a 

beszámolót. Szabó Tamás is elmondja, hogy az ÁJK sem fogja támogatni a beszámolót, 

vitásak voltak a gazdasági ügyek, rossz a szabályozás. Debrentei Félix is kérte többször, 

hogy legyen gazdasági bizottsági ülés. Fekete Flóra szerint vizsgálják felül minden fél 

évben, hogy ki mennyit költött, így nem lenne túlköltés. 

Balogh Dániel gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 14 igen, 17 nem 

szavazattal nem támogatja.  

Bizalmatlansági szavazást kell tartani. 
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Kolláth Mihály kiegészíti a beszámolóját, tegnap bizottsági ülést tartott a plakátolási 

felületekről, a félév tapasztalatairól. Hoksza Zsolt köszöni a kari kérdőívek 

elkészítésében végzett segítségnyújtást. Szabó Tamás az applikációval kapcsolatban 

kérdez. Kolláth Mihály beszámol a munkájáról.  A következő költségvetés elfogadása 

után tudnak majd haladni.  

Kolláth Mihály kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 

Dunka Sarolta Noémi kiegészíti a beszámolóját, részt vett a tegnapi elnökségi ülésén, 

és hétfőn a BGGYK Kari Tanácsán. Kiegészíti a beszámolóját az Erasmus + és a Tempus 

Közalapítvánnyal kapcsolatos információkkal. 

Dunka Sarolta Noémi külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 

Bencze Norbert elmondja, hogy a következő évben a sportösztöndíj kiírásával 

kapcsolatban egyeztettek. A párhuzamos képzés kompenzációjával kapcsolatban történt 

fennakadás, de már dolgoznak ezen a TR irodával. A Bursa Hungarica ösztöndíjak 

folyósítása jövő héten megtörténik.  

Bencze Norbert szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

Szalma Edina elmondja, hogy kapott adatokat a 2017. évi általános felvételi eljárásról, 

kiemel pár fontos információt. Kitért beszámolójában a Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottságra, mert nagyon sok méltányossági kérelem érkezett annak ellenére, hogy a 

HJB nem gyakorol méltányosságot.  

Szalma Edina tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

Papp Dorottya nem egészíti ki beszámolóját. 

Papp Dorottya tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

Hegedüs Gabriella nem egészíti ki beszámolóját. Hoksza Zsolt kérdezi, miért nem 

kerültek fel a honlapra az elnökségi ülések jegyzőkönyvei. Sujtó Attila elmondja, hogy 

jelenleg nála vannak a jegyzőkönyvek.  Murai László megkérdezi, az elnöki referensnek 

miért kell felszólalni. Sujtó Attila elmondja, hogy ebben a tárgyban Alapszabály 

módosításra lenne szükség. 

Hegedüs Gabriella beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja. 
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Dávid Szamanta elmondja, hogy elkészítette a kisokost, holnap lesz a Mindenki Segít 

Nap, ennek kora délután megtörtént a regisztrációja. A HÖOK gyűjtése is szerveződik. 

Dávid Szamanta esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 

Nagy Anett kiegészíti a beszámolóját, elkészítette a kisokost, ezen kívül lesz Tanáris 

Felező, kéri, hogy mindenki kommunikálja. Köszöni a BGGYK HÖK segítségét. 

Nagy Anett tanárképzési referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

Móczik Alexandra nincs jelen, de folyamatban van a sportösztöndíj kiírása. 

Egervári György, Zima Richárd Fazakas Áron és Heil Kristóf sincsenek jelen, ők nem 

kívánták kiegészíteni beszámolójukat. 

A TTK részéről kérdés érkezik Fazakas Áronhoz, hogy miért május 2-5.  a LEN dátuma. 

Kindelmann Balázs szerint mindig ekkor szokott lenni. Takáts Réka szerint is az 

elmúlt három évben május első hetében volt. Hoksza Zsolt szerint nem most kell 

megbeszélni ezt a vitát. 

Egervári György szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag elfogadja. 

Zima Richárd ELTE Online főszerkesztő beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 

Heil Kristóf Mihály jogi és szabályzati referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 

Fazakas Áron rendezvényekért felelős referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 29 igen 1 

nem 1 tartózkodás szavazattal támogatja. 

Móczik Alexandra sportügyi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.  

 

Sujtó Attila kérdezi az Ellenőrző Bizottságtól, hogy készülnek-e a szavazólapok a 

visszahíváshoz. Készülnek. 5 perc szünet következik.  

 

Folytatás: 18:51 
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2. Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

 

Személyi változás történt, csökkentett létszámban működtek eddig. Emiatt nem tudtak 

bizottsági ülésekre járni, emiatt elnézést kérnek. Hallgatói megkeresés nem érkezett. 

Fekete Flóra problémásnak tartja, hogy nem tudják, mi a teendő akkor, ha egy 

tisztségviselőt nem választanak meg. 

Hoksza Zsolt elmondja, hogy ő úgy tudja, hogy volt hallgatói megkeresés.  

Urbán Kristóf szerint is problémás, hogy az Ellenőrző Bizottság nem tud választ adni 

vagy megoldani egy feladatot. 

 

3. Személyi kérdések 

a) Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása 

 

Hoksza Zsolt Lukács Károlyt jelöli a bizottságba. Lukács Károly vállalja a jelölést, és 

nincs összeférhetetlenségről tudomása.  

 

A Küldöttgyűlés szavaz Lukács Károly támogatásáról és Balogh Dániel visszahívásáról. 

 

4. ELTE HÖK Alapszabály módosítása 

 

a. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya 

 

Sujtó Attila beszámol a módosításokról. Kérdezi, van-e kérdés. Mindenki egyetért azzal, 

hogy a módosításokról egyben szavazzanak. 

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabály 

módosítását. 

 

b. VI. Fejezet Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabálya 
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Kindelmann Balázs elmondja, hogy a módosítás arról szól, hogy online is részt lehessen 

venni az ülésen. 

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az IK Alapszabály módosítását. 

 

c. VI. Fejezet Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat 

Alapszabálya 

 

Fekete Flóra elmondja, hogy a legtöbb módosítás a Választási Bizottság szerkezetére 

vonatkozik.   

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja a kolHÖK Alapszabály módosítását.  

 

Lukács Károly személyét a Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja Ellenőrző Bizottság 

tagjának. 

Az Ellenőrző Bizottság elmondja, hogy Balogh Dániel 19 igen és 11 nem szavazatokkal a 

Küldöttgyűlés visszahívja tisztségéből. 

Ezután az Ellenőrző Bizottság javítja magát, összecserélte a szavazati arányokat. 

 

Balogh Dániel gazdasági alelnököt a Küldöttgyűlés 11 igen és 19 nem szavazatokkal nem 

hívja vissza tisztségéből. 

 

5. ELTE HÖK 2016. évi költségvetésének beszámolója 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja a költségvetés beszámolóját.  

 

6. Egyebek 

 

Urbán Kristóf CEU ügyben szeretne pár szót szólni. Üdvözli az elnökség kiállását, ehhez 

gratulál. Az ÁJK oktatói fel vannak háborodva, hétfői napon az órák keretein belül a 

demokrácia értékeiről fognak beszélgetni a hallgatókkal. Ezen kívül hétfőn este az ÁJK-n 

lesz tüntetés. Debrentei Felix csatlakozik ehhez, ők is átveszik az ÁJK kezdeményezését. 
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Ezen kívül szeretnének fórumot rendezni az időponttal kapcsolatban egyeztetnek még 

az ÁJK-val.  

Papp Dorottya jelzi, hogy a Bibó István Szakkollégium kiadott egy levelet, amit fel lehet 

adni Áder János köztársasági elnök úrnak. 

Fekete Flóra elmondja, hogy április 27-én lesz a KolHÖK focimajális, mindenkit 

szeretettel várnak. 

A TÁTK is meghív mindenkit az OTDK utáni rendezvényre az A38 hajóra. 

Kindelmann Balázs javasolja, hogy készítsenek elő alapszabály módosítást , amely 

szerint kelljen szavazni az EB beszámolójáról is.  

Sujtó Attila megköszöni Sztrecsko Boglárkának az elmúlt évek közös munkáját.  

 

Ülés vége: 19:17 
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Teendők határidőkkel - 

Határozatok Sujtó Attila elnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 18 igen, 1 nem, 11 

tartózkodás szavazatokkal elfogadta.  

Dömötör Tamás Albert elnökhelyettes 

beszámolóját a Küldöttgyűlés  22 igen, 4 

nem, 4 tartózkodás szavazatokkal 

elfogadta.  

Dunka Sarolta Noémi külügyi alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés  egyhangúlag 

elfogadta.  

Kolláth Mihály kommunikációs alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés  egyhangúlag 

elfogadta.  

Balogh Dániel gazdasági alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés  14 igen, 17 

nem szavazatokkal nem fogadta el.  

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 
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beszámolóját a Küldöttgyűlés  egyhangúlag 

elfogadta.  

Dávid Szamanta esélyegyenlőségi referens 
beszámolóját a Küldöttgyűlés  egyhangúlag 
elfogadta.  
Fazakas Áron rendezvényekért felelős 

referens beszámolóját a Küldöttgyűlés  29 

igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazatokkal 

elfogadta.  

Móczik Alexandra sportügyi referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés  egyhangúlag 

elfogadta.  

Nagy Anett tanárképzési referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés  egyhangúlag 

elfogadta.  

Balogh Dániel gazdasági alelnököt a 

Küldöttgyűlés 11 igen és 19 nem 

szavazatokkal nem hívja vissza tisztségéből. 

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Alapszabály módosítását. 

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az 

IK Alapszabály módosítását. 

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja a 

kolHÖK Alapszabály módosítását.  

Delegálások (Személyi kérdések) Lukács Károly személyét a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag támogatja Ellenőrző 

Bizottság tagjának. 

Dátumok  
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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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