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Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. Személyi ügyek 

4. Alapszabály-módosítás 

a. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya 

b. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat 

Alapszabálya 

c. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi 

Kar Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya 

5. Egyebek 

 

Ülés kezdete: 18:05 

Murai László köszönt mindenkit. Kérdezi az Ellenőrző Bizottságot, minden szabályos volt-e az 

összehívás során. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatása alapján igen. 

A Küldöttgyűlés 28 fővel határozatképes. 

Murai László jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Viktóriát javasolja, az ő személyével a Küldöttgyűlés 

egyhangúan egyetért. 

Murai László az előzetesen kiküldött napirenden változtatást javasol, mégpedig a harmadik 

napirendi pontot (személyi ügyek) szeretné eltávolítani. Rövid magyarázatában elmondja, 

hogy az ELTE Press főszerkesztőjének pozíciójára és a sportreferens tisztségére nem lett 

pályázat kiírva, elnöki megbízás alapján Neszvecskó Anna és Péterfi Flóra töltik be a fent 

említett szerepeket. Kindelmann Balázs javasolja, hogy még a mai nap folyamán kerüljön 

kiírásra a pályázat.  
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A módosított napirendi pontokat a Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja. 

Murai László az Ellenőrző Bizottság póttagjának a mai ülésre Kutas Viktóriát javasolja. A 

Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja. 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

Murai László beszámolójának kiegészítésével kezdi. Elmondja, hogy az EHÖK gazdasági ügyeit 

érintő kérdésekkel kapcsolatban sajnos nincsenek még jó hírei. Szeretné Czinege András gazdasági 

alelnök és Kutas Viktória irodavezető, illetve a gazdasági bizottság munkáját kiemelni. Elmondja, 

hogy jelenleg közel 56-57 millió forintos keret áll rendelkezésünkre a következő költségvetési év 

megkezdéséig, de a Kancellária szerint ez nem lesz elegendő. Megköszöni a részönkormányzatok 

által kitöltött és elkészített beszerzési ütemtervet. Szeretné meggyőzni az egyetem vezetését 

arról, hogy a Hallgatói Önkormányzat a jelenleg rendelkezésre álló keretösszegből nem tud olyan 

színvonalon működni, amit az ELTE elvár tőle. Jelezte a jogi igazgatás felé, Dr. Rikker Emíliának, 

hogy az alapszabály-módosítások helyzete a következő szenátusi ülésen kerüljön napirendre, 

azonban ő ezt nem engedélyezte, mondván, még nincs meg az elkészült anyag. Mivel mindkét 

érintett részönkormányzat esetében nagyon fontos, hogy mihamarabb elfogadásra kerüljön a 

módosítási javaslat, olyan kompromisszum született, hogy ha az alapszabály-módosítás a 

Küldöttgyűlés által elfogadásra kerül a mai nap folyamán, a szenátorok levélszavazással fognak 

dönteni róla. A mai napon egyeztetések folytak az Ellenőrző Bizottság működésével kapcsolatban. 

A bizottság 10 fős létszámmal fog működni. 9 főt a részönkormányzatok Ellenőrző Bizottságainak 

elnökei fognak jelenteni, az elnököt pedig a Küldöttgyűlés választja meg egy ciklusra. Ez az 

alapszabály-módosítás a következő Küldöttgyűlésen lesz napirenden. Sok kérdés érkezett 

korábban a nyomdai beszerzésekkel kapcsolatban. A szerződés megköttetett, de nem 

közbeszerzési eljárás keretein belül, hanem az ELTE-n keresztül történik majd egy egyszerű 

beszerzési folyamat a cég irányába, így a megrendelők formátuma változni fog. Pátria Nyomda Zrt. 

nyerte meg ezt a pályázatot. Bízik a zökkenőmentes együttműködésben. Debrentei Félix kérdezi, 

hogy ebbe a szerződésbe mikor lehet betekintést nyerni. Murai László válasza, hogy jövő hét 

hétfőn elérhetővé válnak a szerződés részletei. Rektori Hallgatói Kulturális és Szakmai Pályázattal, 

illetve Rektori Sportpályázattal kapcsolatban volt a nap folyamán megbeszélés. Emmert Margittal 

és Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal lesz megbeszélése a közeljövőben. 2 hetes pályázási időszak 

áll majd a hallgatók rendelkezésére. Még nem megoldott probléma, hogy a tavasszal tartott HÖOK 

közgyűlés még nem került kifizetésre. A kötelességvállalás megtörtént, így a szükséges összeg 

rendelkezésre áll. Megbonyolítja a helyzetet, hogy visszamenőleg kell szerződéseket 
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érvényesíteni és számlát kiállítani. Kindelmann Balázsnak Neszvecskó Annához lenne 

hozzászólása. Nehezményezi, hogy az Informatikai Kar kimaradt a gólyatáborokról szóló videóból. 

Neszvecskó Anna elnézést kér, elmondja, hogy az ok abszolút nem személyes, sajnos egyedül 

kellett akkor még a videókat és fényképeket menedzselnie, sajnos nem volt lehetősége elutazni az 

Informatikai Kar gólyatáborába. Mostanra rendeződött a fotósok és videósok helyzete a 

szerkesztőségben, igyekeznek minden ELTE-s rendezvényen maradéktanul képviseltetni az ELTE 

Online-t.  

Murai László elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Kanti Eszter beszámolóját jelenlétének hiányában Murai László szeretné kiegészíteni 

tanárképzés területén. Felmerültek kérdések a hosszú tanítási gyakorlat finanszírozásával 

kapcsolatban. A hallgatókat zavarja, hogy ez számukra nem kerül kifizetésre az állam részéről, 

illetve ebben az időszakban nem részesülhetnek ösztöndíjban. Ezt valahogy kezelni kell, mert bár 

jelenleg még viszonylag kevés hallgatót érint az ELTE-n, ez probléma jövőre már tömeges 

méreteket ölthet. Kanti Eszter felvette a kapcsolatot a HÖOK-kal és minden olyan vidéki nagy 

intézménnyel, ahol a tanárképzés jelentős, dolgozik a megoldáson. Ez valószínűleg egy 

ösztöndíjközpontú rendszer lesz a későbbiekben. Jövő hét csütörtökön lesz Tanáris Hallgatói 

Fórum, vár minden érdeklődőt sok szeretettel. Továbbá elindult egy egyeztető folyamat Dunka 

Sarolta segítségével, ami a tanár szakosok Erasmus lehetőségeire irányul.  

Kanti Eszter tanárképzési referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Bartók Bálint kiegészíti beszámolóját: megtartotta az első bizottsági ülést, ahol két 

részönkormányzat képviselője jelent meg. Arra kéri a részönkormányzatok jelenlévő tagjait, hogy 

minél többen képviseltessék magukat a Tudományos Bizottság következő ülésén, melyet egy 

héten belül kíván megtartani. A következő hetek feladata a tudományos pályázatok felülvizsgálata 

és átnézése lesz. 

Bartók Bálint tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Czinege András megköszöni a gazdasági bizottság augusztusban végzett kiemelkedő munkáját. 

Szeptemberben a két ülés alatt gyakorlatilag teljes létszámmal voltak jelen, ezt is szeretné 

megköszönni. 

Czinege András gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 
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Badinszky Áron is tartott bizottsági ülést, ami majdnem teljes létszámmal futott, és sok 

kérdésben tudtak döntésre jutni. Szeretne kiemelni egy dolgot, ami a méltányossági kérvények 

számát érinti. Az összes kart tekintetbe véve ez nagyon diverz, jó lenne ezt egységesíteni, vagy 

bővíteni. Dr. Cseszregi Tamással egyeztetett, aki teljesen a korlátozások ellen van, ha a Hallgatói 

Önkormányzat támogatja ezt, és a Kari Tanácsokon képviseli ezt az álláspontot, a novemberi 

OHÜB-ön napirendre kerülhet a Hallgatói Követelményrendszer erre vonatkozó részének 

módosítása. Amennyiben az OHÜB-ön ez elfogadásra kerül, a Szenátus dönthet róla. A 

párhuzamos képzés kompenzációs pályázatok szövege elkészült, még zajlanak az egyeztetések a 

pontszámokkal kapcsolatban, legkésőbb október végén kiírásra kerülhetnek a pályázatok.  

Badinszky Áron tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Boronkay Takáts Réka elmondja, hogy az őszi választások kapcsán érintett karok részére volt a 

mai nap folyamán egy tájékoztató. Szeretné megköszönni Pap Péternek, Androkity Bencének és 

Vitovszki Marcellnak a segítséget. Elkészült az utánpótlásképzés dokumentuma, kiküldésre került 

a részönkormányzatok elnökeinek, majd ha az elnökség tagjai jóváhagyják, nyilvánosságra 

bocsátja. Az utánpótlásképzés technikai jövőjével kapcsolatban felveszi a kapcsolatot a 

részönkormányzatok elnökeivel a következő héten, és gyorstalpalót tartana azoknak a Hallgatói 

Érdekképviselőknek, akiknek igényük, szükségük lenne erre. Szeretné megköszönni a 

kabinettagoknak, hogy a hónap folyamán mindenki tartott bizottsági ülést. Horváth Luca 

kérdése, hogy az utánpótlásképzéssel kapcsolatos beszélgetés kinek szólna. Boronkay Takáts 

Réka elmondja, hogy a hallgatói önkormányzat frissen megválasztott tagjainak elsősorban, de 

bármely olyan képviselőnek, aki szükségét érzi.  

Boronkay Takáts Réka elnökhelyettes beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Eszterhai Marcell elmondja, hogy Szociális és Ösztöndíj Bizottsági ülést szeptember 20-án, 

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottsági ülést pedig szeptember 25-én tartott. A nem 

támogatott státuszú kérvényeket átnézte az esetleges fellebbezések kezelésének megkönnyítése 

érdekében. Erasmus+-ról a mai napon levélszavazást kért, melynek tárgya a határidő 

meghosszabbítása volt, mivel a Neptunba való kikerülése csúszott. Ez a szavazás pénteken fog 

lezárulni. Szeretné megköszönni a kari szociális bizottsági elnökök és bírálók munkáját. 

Eszterhai Marcell szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Traumberger Zsófia ma reggel részt vett egy megbeszélésen a mobil applikációs céggel, akivel 

Kolláth Mihállyal közös munkában vannak. A tesztelési időszak novemberre időzíthető, ehhez 
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szükség lesz néhány vállalkozóra. Létrejött az ELTE Sporthírek Facebook oldal, kéri, hogy kövesse 

mindenki, akinek nincs ellenére. 

Traumberger Zsófia kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Dunka Sarolta kiegészíti beszámolóját: az Erasmus pótpályázatok jelenleg is folyamatban 

vannak, elnézést kér azoktól a karoktól, ahol nem jelent meg időben a felhívás. Az Erasmus+ 

Kiegészítő támogatások mostanra rendesen folynak a Neptunban, elérhetővé vált a kérvény az 

este folyamán. Ha bárhol fennakadás van, vagy kérdés, hogy miért nem tudja valaki leadni a 

pályázatot, kéri, hogy irányítsák hozzá a hallgatót. Kanti Eszterrel kezdeményezték a Tanárképző 

Központtól a tanár szakos hallgatók Erasmus+ szakmai gyakorlatán történő részvételét a hosszú 

tanítási gyakorlat alatt. Jövő héten lesz ezzel kapcsolatban egyeztetés. A jövő heti konferencián Dr. 

Gosztonyi Gergely lesz az akadémiai tutor. 

Dunka Sarolta külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Egervári György beszámolójával kapcsolatban Murai László válaszol a kérdésekre. Horváth 

Luca a TTK és BGGYK nevében szólal fel. Nehezményezi Egervár György elnökség irányába 

folytatott kommunikációját. Megjegyzi, hogy a SEK-es honlapon félretájékoztatás zajlik 

tisztségviselőkkel kapcsolatban. Murai László elmondja, hogy szerinte a TTK részéről hevesebb 

volt a reakció, mint kellett volna, az elcsúszott kommunikáció volt az oka a félreértéseknek. 

Elismeri, hogy Egervári György nem úgy kommunikálta le a történteket, ahogy kellett volna. A 

szombathelyi beszerzések (rendezvényes költések) helyzete a mai napig tisztázatlan. Elvárható 

egy intézmény részéről, hogy hallgatói számára rendezvényeket biztosítson. A jövőben 

átcsoportosításra kerülő ISZTK keret lehet majd ennek a problémának a megoldása az alap 

koncepció szerint. Köszöni az elnökség részéről a közös, konstruktív véleményformálást. A 

továbbiakban a szombathelyi költéseket az elnökség közösen kontrollálja. Czinege András 

hozzáteszi, hogy amikor a probléma körvonalazódott, elhatározásra került, hogy a kabinet több 

tagja leutazik Szombathelyre egy projektnapot tartani, mely a SEK-es képviselők tájékoztatására 

szolgálna. Murai László kéri a küldöttgyűlést, hogy fogadja el Egervári György beszámolóját. 

Egervári György szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 24 igen, 4 nem, 

0 tartózkodás szavazattal támogatja. 

Kovács Viktória nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 

Kovács Viktória elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 
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Péterfi Flóra kiegészíti beszámolóját, elmondja, hogy a szociális alapú sportpályázat jól működik, 

az eddigi eredmények alapján 102 személy pályázata részesült pozitív elbírálásban, és több, mint 

300 pályázat érkezett be. 

Farkas Fanni szeptember 20-án megtartotta első esélyegyenlőségi ülést, ahol az első LMBTQ 

előadás programját véglegesítették, mely október 18-án kerül megrendezésre a TáTK-n. 

Farkas Fanni esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Berta András nem kívánja kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Berta András rendezvényekért felelős referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Vitovszki Marcell nem kívánja kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Vitovszki Marcell informatikai referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Neszvecskó Anna kiegészíti beszámolóját: rendszeresen zajlanak szerkesztőségi ülések, illetve 

esett szó egy összegyetemi újságról, erről még nem szavaztak. Továbbá kéri, hogy amennyiben 

lesz olyan rendezvény, ahova az ELTE Online-t szívesen látják a karok, ezt jelezzék felé. 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

Pap Péter, az Ellenőrző Bizottság elnöke elmondja, szeptemberben volt alakuló ülés, ahol elnökké 

választották. Folyamatosan ismerkedik a szabályzatokkal. Jelenleg csak 3 taggal rendelkezik az 

Ellenőrző Bizottság, megpróbálnak minden ülésen részt venni, hogy hitelesítésre kerüljenek a 

jegyzőkönyvek. Az őszi választásokkal kapcsolatban elmondja, hogy a jelenlegi alapszabály 

alapján ősszel csak az ÁJK, BTK és KolHÖK tarthat választást, amennyiben más kar is igényt tart 

erre, alapszabály-módosítással kell élni, vagy a Küldöttgyűlésnek kell feloszlatnia magát, és ezután 

rendkívüli választásokat kiírni. Érkezett egy hallgatói panasz, ami már tavaly márciusban 

elkezdődött. Folyamatos levélváltásban állnak az érintettel.  

3. Alapszabály-módosítás 

a, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya 

Baranyai Melinda beszámol a módosításokról. Szeretnék, hogy a tavaszi választás kerüljön át az 

őszi időszakra, illetve, hogy az EHÖK Küldöttgyűlés tagokat a kari Küldöttgyűlés választhassa meg. 

Mindenki egyetért azzal, hogy a módosításokról egyben szavazzanak. 
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A küldöttgyűlés egyhangúan támogatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

b, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabály módosításának értelmében az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 15. § (5) b) pontjának kiegészítése javasolt az 

alábbi félmondattal: "valamint a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzati 

képviselőválasztások október 20-án [kerülnek kiírásra]." 

A küldöttgyűlés egyhangúan támogatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

c, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabálya 

Boronkay Takáts Réka beszámol a módosításokról. Mindenki egyetért azzal, hogy a 

módosításokról egyben szavazzanak.  

A küldöttgyűlés egyhangúan támogatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

4. Egyebek 

Murai László szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy Traumberger Zsófia jelezte, hogy az ELTE 

Feszten van lehetőség sátras kitelepülésre. Murai László kéri, hogy az erre vonatkozó igényét 

holnapig mindenki jelezze. Továbbá szeretné továbbítani a Fővárosi Nagycirkusz meghívását az 

október 6-án kizárólag ELTE-s hallgatóknak tartandó Rómeó és Júlia című előadására. 

Ülés vége: 19:33 
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Határozatok Murai László elnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Kanti Eszter tanárképzési referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Bartók Bálint tudományos alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Czinege András gazdasági alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Badinszky Áron tanulmányi alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Boronkay Takáts Réka elnökhelyettes 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Eszterhai Marcell szociális alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Traumberger Zsófia kommunikációs alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Dunka Sarolta külügyi alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Egervári György szombathelyi ügyekért felelős 

alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 24 igen, 4 

nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta. 

Kovács Viktória elnöki referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Farkas Fanni esélyegyenlőségi referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 
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Berta András rendezvényekért felelős referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Vitovszki Marcell informatikai referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

A küldöttgyűlés egyhangúan támogatja az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai 

és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Alapszabályának módosítását. 

A küldöttgyűlés egyhangúan támogatja az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Társadalomtudományi Kar Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 

 

________________________________________________ 

Murai László 

elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________________________ 

Pap Péter 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

________________________________________________ 

Kovács Viktória 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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