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Jegyzőkönyv 
2017. október 25. (szerda) 18:00 óra 

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

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. Személyi ügyek 

4. Alapszabály-módosítás 

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 29 fővel határozatképes. 

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

egyhangúlag egyetért. 

Murai László az Ellenőrző Bizottság két póttagjának a mai ülésre Kutas Viktóriát és Zirnstein 

Gerdát javasolja. A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja őket. 

Az előzetesen kiküldött napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja. 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

Murai László beszámolójának kiegészítésével kezdi. A Küldöttgyűlés előtt zajlott egy elnökségi 

ülés, melyen Babos János is részt vett. Az ülés fő témája az egyetemünk rekrutációs stratégiája 

volt. Az első kiemelt elem a marketingtevékenység erősítése, a második a kari rekrutáció 

erősítése, a harmadik pedig a középiskolás hallgatók direkt elérése. Az egyetem vezetése ehhez 

kért segítséget. 3 fős csapatok fogják járni a középiskolákat, és népszerűsítik egyetemünket. Arra 

kér mindenkit, hogy minden részönkormányzat részéről legyen 2-3 személy, aki vállalkozik erre. 

Rektori sportpályázat kérdése felmerült már az előző Küldöttgyűlésen is. Az első gyakorlati 

lépésre ebben a szemeszterben kerül sor. A jelenlegi tervezet szerint a pályázat kétfelé lesz 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

 
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A. 

Tel.: +36 (30) 446 2006 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu 

 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KÜLDÖTTGYŰLÉS 

2 

 
 

bontva. Ezzel kapcsolatban hosszú egyeztetések zajlottak. A HÖOK Facebook oldalán 

találkozhattunk a Digitális Tankönyvtár elnevezésű projekttel. Murai László kéri, hogy ezt minden 

részönkormányzat ossza meg a saját csatornáin. A hallgatóktól azokat a címeket várják, melyekre 

a legnagyobb szükség van, ez alapján kerül kialakításra egy prioritási lista. A rekrutációs kampány 

céljával kapcsolatban érkezik egy kérdés a TáTK részéről. Murai László elmondja, hogy a 

legfontosabb, hogy az egyetemről egy átfogó képet tudjanak szolgáltatni a rekrutációs csapatok. 

Hozzáteszi, hogy minden alkalommal csak 1-1 hallgató vesz részt ezeken. Második kérdés, hogy 

ez mikor fog elindulni. Murai László válaszol, hogy minél hamarabb, tervek szerint az őszi 

szünetet követő héten indulna az első. 

Murai László elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Bartók Bálint kiegészíti beszámolóját: a mai nap során elbírálásra kerültek az utazási 

támogatások pályázatai, melyekkel minden rendben volt. 

Bartók Bálint tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Badinszky Áron nem szeretné kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Badinszky Áron tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Czinege András kiegészíti beszámolóját: a tegnapi nap folyamán tartott bizottsági ülést, melyen 

a nyomdai beszerzések folyamata volt terítéken. 

Czinege András gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Boronkay Takáts Réka elmondja, hogy a beszámolójában leírt projektek futnak. Novemberben 

minden részönkormányzatot meglátogat. Baranyai Melinda jelzi, hogy a beszámolók legyenek 

helyesírásilag és formailag korrektúrázva. 

Boronkay Takáts Réka elnökhelyettes beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

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

Eszterhai Marcell szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Dunka Sarolta nem kívánja kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Dunka Sarolta külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
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Egervári György távolléte okán Murai László kéri a beszámoló elfogadását. 

Egervári György szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 22 igen, 0 nem, 

7 tartózkodás szavazattal támogatja. 

Traumberger Zsófia távolléte okán Murai László kéri a beszámoló elfogadását. Baranyai 

Melinda elmondja, hogy lenne a kommunikációs alelnök felé néhány javaslat. A beszámolójában 

bizottsági üléseket említett, de nincs róluk jegyzőkönyv, ezért kéri, inkább tájékoztatásként 

legyenek feltűntetve. Továbbá javasolja, hogy a bizottsági tagokkal való kommunikáció legyen 

kétoldalú. 

Traumberger Zsófia kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 14 igen, 6 nem, 6 

tartózkodás szavazattal támogatja. 3 fő nem szavazott. 

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

Berta András rendezvényekért felelős referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

18:32-kor Berta András elhagyja a termet. 

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

Luca kérdése, hogy sikerült-e az általa jelzett változást orvosolni, miszerint megváltozott s 

Küldöttgyűlés TTK-s delegáltjainak e-mail címe. Boronkay Takáts Réka válaszol: a probléma 

orvoslása folyamatban van. Vitovszki Marcell elmondja, hogy a levelezési listákhoz nincs 

hozzáférése. 

Vitovszki Marcell informatikai referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Péterfi Flóra beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. A Küldöttgyűlés erről nem szavaz. 

Kanti Eszter elmondja, hogy a tanítási gyakorlatra sikerült végül minden hallgatót beosztani. 

Kanti Eszter tanárképzési referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Neszvecskó Anna beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. A Küldöttgyűlés erről nem szavaz. 

Farkas Fanni beszámolóját nem kívánja kiegészíteni, kéri annak elfogadását. 
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Farkas Fanni esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igen szavazattal elfogadta. 

Egy személy nem szavazott. 

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

Kovács Viktória elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

Pap Péter, az Ellenőrző Bizottság elnöke elmondja, hogy az elmúlt időszakban megfogyatkoztak. 

Igyekeztek részt venni a bizottsági üléseken, de emberhiány miatt ez többször nem sikerült. 

Elmondja, hogy erre a problémára megpróbál mihamarabb megoldást találni. 

3. Személyi ügyek 

Murai László elmondja, hogy két pozíció hivatalosan betöltetlen az ELTE HÖK-ben. Két pályázat 

érkezett: ELTE Press főszerkesztői pozícióra Neszvecskó Anna adta le pályázatát, sportreferensi 

pozícióra Péterfi D. Flóra. Murai László kérdezi az Ellenőrző Bizottságot, szabályosan történt-e a 

kiírás. Az Ellenőrző Bizottság elmondja, hogy igen.  

Neszvecskó Anna átveszi a szót és köszönt mindenkit. Korábban megírt pályamunkáját alapul 

véve bemutatkozik, ismerteti pályázatát. Elmondja, hogy elnöki megbízottként az elmúlt három 

hónapban milyen újítások történtek. Rovatnapokat vezetett be, átlagosan 15 cikket hoztak le 

hetente. Jelenleg az ELTE Online minden rovata működőképes. Indítványozta egy 

olvasószerkesztő és két korrektor csatlakozását. Az ELTE Online szeptember hónap folyamán 

kiküszöbölte a fotósok hiányát. Kéri a küldöttgyűlés támogatását. 

Puju Robin (PPK) részéről érkezik kérdés, van-e valami nagyobb terve, projektje, amit 

főszerkesztőként szeretne megvalósítani. Neszvecskó Anna elmondja, hogy szeretné folytatni az 

eddigieket, szeretné elérni, hogy egy nap minimum három cikk jelenjen meg, illetve az ELTEvízió 

beindítására szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni. 

Péterfi D. Flóra veszi át a szót, üdvözli a küldöttgyűlést, és nagyvonalakban ismerteti pályázatát. 

Elmondja, hogy a sportreferensnek két nagyon fontos feladata van: a sportösztöndíjas rendszer 

és a sportbizottság koordinálása. Elnöki megbízottként olyan problémákba is belelátott, amikbe 

előtte nem volt alkalma. Szeretne kialakítani egy jobb gyakorlatot, hogy a következő évek 

munkáját is megkönnyítse. Célja, hogy a sportbizottság egy aktív és rendszeresen ülésező csapat 

legyen. Kéri a küldöttgyűlést, szavazataikkal támogassa. 

Ferencz Olivér (TÓK) kérdése, hogy a következő Dunai Regatta kapcsán van-e valami terve, mert 

résztvevőként úgy tapasztalta, erre nem volt elég figyelem fordítva legutóbb. Péterfi D. Flóra 
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elmondja, hogy igen, szeretne egy nagy szurkolótábort létrehozni többek között pompon 

lányokkal.  

Murai László kéri, hogy mindenki adja le szavazatát. 

Az újabb mandátumellenőrzést és az előzetes szavazatszámlálást követően az Ellenőrző Bizottság 

megállapítja, hogy Neszvecskó Anna pályázata 22 igen, 7 nem, 0 érvénytelen szavazattal, továbbá 

Péterfi D. Flóra pályázata 25 igen, 1 nem, és 3 érvénytelen szavazattal sikeresnek bizonyult. 

 

4. Alapszabály-módosítás 

a, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző 

Bizottságának Alapszabálya – Szociális alelnök 

Murai László elmondja, hogy már az EHÖK elnöki kampányidőszak alatt felvetésre került az 

a javaslat, hogy a szociális alelnök tisztsége feladatok szempontjából kerüljön kettébontásra. 

A többi intézmény összetételét vizsgálva észrevehető, hogy csak az ELTE HÖK esetében látja 

el a szociális és pályázatokkal kapcsolatos ügyeket egyetlen személy. A javaslat szerint a 

szociális alelnök mellett egy pályázatokért felelős alelnök is részese legyen az EHÖK 

kabinetének. Horváth Luca elmondja, hogy még nehezen látja át, hogyan fog ez működni. 

Kindelmann Balázs javaslata, hogy a kivetítőn szereplő g) ponthoz kerüljön be egy szóköz, 

mert esztétikai érzékét zavarja ennek hiánya. Ferencz Olivér kérdése, hogy van-e olyan 

személy, aki Murai László szerint alkalmas erre a pozícióra. Murai László elmondja, hogy még 

nincs konkrét jelölt, olyan személyt szeretne, aki szociális területen bőven bír előzetes 

tapasztalatokkal. 

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

b, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző 

Bizottságára vonatkozó Alapszabály-módosítás 

Murai László elmondja, hogy az EHÖK elnöksége arra az elhatározásra jutott, hogy az Ellenőrző 

Bizottság helyzetével kapcsolatban kezdeni kell valamit. Pap Péter röviden ismerteti az 

előzetesen kiküldött tervezetet. A módosítási javaslat szerint az Ellenőrző Bizottság elnöke 

tisztségviselőnek minősül, a Bizottság többi tagja nem.  
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Debrentei Félix kérdése, hogy mi indokolja azt a változtatást, hogy az Ellenőrző Bizottság elnökét 

2/3-os többséggel lehet visszahívni. Pap Péter elmondja, hogy ez az ellenőrző bizottság 

függetlenségének érdekében került módosításra. 

Urbán Kristóf javaslata, hogy a Küldöttgyűlés ugyanolyan aránnyal válassza meg az EB elnökét, 

mint amennyivel visszahívhatja. Pap Péter elmondja, hogy ez korábban is felmerült. Murai 

László megkérdezi a Küldöttgyűlést, hogy ki az, aki szerint 2/3-os többséggel legyen 

megválasztva az Ellenőrző Bizottság elnöke. 16 fő támogatja, így az Ellenőrző Bizottság elnöke a 

Küldöttgyűlés által 2/3-os többséggel lesz megválasztva. 

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói 

Önkormányzat Ellenőrző Bizottságára vonatkozó Alapszabály-módosítás. 

5. Egyebek 

Murai László megkérdezi, hogy van-e valakinek egyebe, Áldorfai Gergő jelzi, hogy igen. Szeretne 

mindenkit meghívni a mai Városligeti Szüreti Mulatságra. Murai László megköszöni két 

leköszönő részönkormányzati elnöknek, Boronkay Takáts Rékának és Czabán Samunak a közös 

munkát, és egyúttal sok sikert kíván a következő részönkormányzati elnököknek. 

Ülés vége: 19:27 
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Határozatok Murai László elnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Kanti Eszter tanárképzési referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Bartók Bálint tudományos alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Czinege András gazdasági alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Badinszky Áron tanulmányi alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Boronkay Takáts Réka elnökhelyettes 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Eszterhai Marcell szociális alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Traumberger Zsófia kommunikációs alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 14 igen, 6 nem, 6 

tartózkodás szavazattal elfogadta. 3 fő nem 

szavazott. 

Dunka Sarolta külügyi alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Egervári György szombathelyi ügyekért felelős 

alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 22 igen, 0 

nem, 7 tartózkodás szavazattal elfogadta. 

Kovács Viktória elnöki referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
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Farkas Fanni esélyegyenlőségi referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Berta András rendezvényekért felelős referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Vitovszki Marcell informatikai referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói 

Önkormányzat Ellenőrző Bizottságára 

vonatkozó Alapszabály-módosítás. 
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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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