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Jegyzőkönyv 

2017. december 13. (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 

a. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar 

Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya 

b. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabálya 

5. Ügyrendek 

6. Egyebek 

 

Ülés kezdete: 18:03 

Murai László sajnos hivatalos okok miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Az EHÖK elnökség 

korábbi döntése alapján azt Badinszky Áron tanulmányi alelnök vezeti le. Badinszky Áron 

köszönt mindenkit. Kérdezi az Ellenőrző Bizottságot, minden szabályos volt-e az összehívás során. 

Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatása alapján igen. 

A Küldöttgyűlés 31 fővel határozatképes. 

Badinszky Áron jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Viktóriát javasolja, az ő személyével a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag egyetért. 

Az előzetesen kiküldött napirendet a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

Murai László távollétében beszámolóját Badinszky Áron egészíti ki. Elmondja, hogy lezajlott az 

állami számvivőszék vizsgálatának első köre, mindenkinek köszöni az együttműködést. A mai 
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napon kiírásra kerültek a rektori kulturális és sportpályázatok. Murai László elnök az Egyetemi 

Költségvetési Tanács első költségvetési tárgyalásán van jelenleg.  

Murai László elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Boronkay Takáts Réka beszámolóját nem szerette volna kiegészíteni. Baranyai Melinda jelzi, 

hogy alapvetően az utánpótlásképzésnek nem így lenne értelme, hanem össze kellene szedni egy 

kisokost, hogy melyik karon milyen utánpótlásképzések működnek, ami segítséget nyújtana 

minden olyan részönkormányzatnak, ahol ez még nem annyira kiépült rendszer. Továbbá nem 

tudja támogatni, hogy elnökhelyettesként személyes okok miatt nincs jelen a Küldöttgyűlésen. 

Horváth Luca elmondja, hogy a legutóbbi elnökségi ülésen az EHÖK elnöksége közösen döntött 

erről, ő maga javasolta Áront, ezért vállalja a felelősséget.  

Boronkay Takáts Réka elnökhelyettes beszámolóját a Küldöttgyűlés 27 igen, 4 nem, 0 tartózkodással 

elfogadta. 

Bartók Bálint kiegészíti beszámolóját: elmondja, hogy a pályázatok kiírásra kerültek. Hozzáteszi, 

hogy most már él a tudományos Youtube felület, ahova a konferenciák kerülnek feltöltésre.  

Bartók Bálint tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Czinege András elmondja, hogy a havi gazdasági bizottsági ülést tegnap tartották meg. Az elmúlt 

hónapban a költségvetési igénnyel foglalkoztak, az elmúlt héten pedig összeszerkesztésre került 

egy dokumentum, amit Murai László el tudott vinni a költségvetési tárgyalásra. Elmondja még, 

hogy a nyomdai közbeszerzéssel kapcsolatban jött egy e-mail, januártól új nyomdai közbeszerzés 

lesz kiírva valószínűleg.  

Czinege András gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Dunka Sarolta elmondja, hogy elkészült az Erasmus+ kiegészítő támogatás második utalási 

listája, mely alapján a hallgatók januárban részesülhetnek a támogatásban. 

Dunka Sarolta külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Badinszky Áron nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, de kéri annak elfogadását.  

Badinszky Áron tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
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Eszterhai Marcell elmondja, hogy elkészültek az utalási listák. Köszöni Puju Robinnak a SZÖB-

ben és EHSZÖB-ben nyújtott munkáját. Horváth Luca kérdése, hogy a TTK-tól érkezett csoportos 

pályázat elbírálása miért nem sikerült. Eszterhai Marcell elmondja, hogy a csatolandó 

dokumentumokkal volt probléma. Horváth Luca jelzi, hogy a HJB-hez fognak fordulni.  

Eszterhai Marcell szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Traumberger Zsófia beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. Kéri, hogy ha változás áll be a 

részönkormányzatok felépítését illetően, küldjék el neki a friss adatokat. Baranyai Melinda 

elmondja, hogy nem vettek észre változást a múltkori jelzéseikkel kapcsolatban. Továbbá úgy 

érzékelték, hogy az EHÖK események (például a karácsonyi gyűjtés) nem voltak jól 

kommunikálva. Kéri, hogy a jövőben a kommunikációs alelnök figyeljen erre. Az EHÖK Facebook 

oldal sincs aktualizálva. Traumberger Zsófia jelzi, hogy a Facebook aktualizálásán jelenleg is 

dolgozik. Ferencz Olivér elmondja, hogy attól függetlenül, hogy az EHÖK neve alatt fut a 

karácsonyi gyűjtés, úgy gondolja, a részönkormányzatok feladata a karokon reklámozni az 

eseményt magát. Horváth Luca kérdése Traumberger Zsófiához, hogy a kommunikációs bizottság 

állított-e fel kommunikációs stratégiát az említett eseményhez. Traumberger Zsófia válasza, 

hogy mielőtt megkezdődött a gyűjtés, előtte bizottsági ülésen ötleteltek a megfelelő promóciót 

illetően. Szóba került a standolás, néhány kar jelezte, hogy nem fér bele a kapacitásukba. A 

kommunikációs bizottság minden tagja rendelkezik hozzáféréssel az EHÖK Instagram fiókjához. 

A nyereményjátékkal kapcsolatban senki nem töltött fel képet, csupán egyetlen hallgató. Nehéz 

elvárni a hallgatók aktivitását, ha mi magunk sem tesszük meg ezeket a lépéseket.  

Traumberger Zsófia kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 18 igen, 4 nem, 9 

tartózkodással elfogadta. 

Péterfi Flóra elmondja, hogy október végén tartottak sportképzést. Szerinte nagyon jól sikerült.  

Péterfi Flóra sportreferens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Farkas Fanni elmondja, hogy a mai napon kiszállításra kerültek az adományok. Véleménye 

szerint jól sikerült a gyűjtés. Puju Robin kiegészítése, hogy ha lesz még esélyegyenlőségi 

rendezvény, az esélyegyenlőségi referensek hamarabb legyenek tájékoztatva. Farkas Fanni 

hozzáfűzése, hogy miután elkészült az esemény, a kommunikációs bizottsági tagoknak ki lett 

küldve népszerűsítés céljából. Horváth Mihály érdeklődik, hogy a hajléktalanoknak hogyan lett 

kiszállítva az adomány. Farkas Fanni elmondja, hogy személyesen vitték ki az aluljárókba. 
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Farkas Fanni esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

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

mindenkit a küldöttgyűlés után. Lanku Máté említi, hogy az előző beszámolóban és ebben a 

beszámolóban sem esett szó a gólyabálokról. Kérdése, hogy miért nem került erre sor. Berta 

András elmondja, hogy a gólyabálokkal kapcsolatban nem kereste meg a karokat. Ezért elnézést 

kér. Baranyai Melinda hozzáteszi, hogy főleg az a kérdés, hogy van-e értelme rendezvényekért 

felelős referensi pozíciónak az EHÖK-ben. Czinege András elmondja, hogy Berta András az ELTE 

Feszttel kapcsolatban volt az összekötő, a gólyabál nem tartozott az ő hatáskörébe. Ferencz 

Olivér szerint az összegyetemi mikulás buli például a rendezvényekért felelős referens feladatai 

közé tartozik. Úgy érzi, hogy a szervezés későre esett. Kérdése Berta Andráshoz, hogy mit gondol 

az esemény sikerességéről. Berta András válaszában elmondja, hogy a helyszínnel időben történt 

az egyeztetés. A Facebook esemény létrehozása azért csúszott el, mert Babos János későn adott 

engedélyt az ELTE név használatához. Kérte a helyszínért felelős személyeket, hogy egyetemista 

pénztárcához mért akciók legyenek, ez sajnos nem sikerült. Több, mint 300 jegy elkelt. Ferencz 

Olivér kérdése, hogy tudjuk-e, az eladott jegyekből mennyi volt külsős, és mennyi ELTE-s. Berta 

András ennek utána jár. Horváth Luca elmondja, hogy a mikulás bulival kapcsolatban sok 

probléma merült fel, de bízik abban, hogy Berta András ezekből a hibákból tanul, az észrevételeket, 

tanácsokat megfogadja. Kindelmann Balázs egyetért Horváth Lucával.  

Berta András rendezvényekért felelős referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 11 igen, 8 nem, 12 

tartózkodással nem fogadta el. Visszahívásáról a Küldöttgyűlés a Személyi ügyek napirendi pont 

alatt szavaz. 

Vitovszki Marcell elmondja, hogy a mai nap folyamán kapott választ a HP szervizmérnökeitől.  

Vitovszki Marcell informatikai referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Egervári György kérte kimentését tanulmányi okok miatt. Kindelmann Balázs kérdése, hogy 

Egervári Györgyben felmerült-e a lehetőség, hogy online jelen legyen. Czinege András elmondja, 

hogy Egervári György az utóbbi két hétben többször jelezte Pestre utazási szándékát, de sajnos 

nem sikerült összeegyeztetni.  

Egervári György szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 12 igen, 0 nem, 

18 tartózkodás szavazattal nem fogadta el. Visszahívásáról a Küldöttgyűlés a Személyi ügyek 

napirendi pont alatt szavaz. 
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Kanti Eszter kimentését kérte tanulmányi okok miatt, beszámolóját nem kívánta kiegészíteni.  

Kanti Eszter tanárképzéssel kapcsolatos referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Neszvecskó Anna kimentését kérte tanulmányi okok miatt, beszámolóját nem kívánta 

kiegészíteni.  

Neszvecskó Anna, az ELTE Press főszerkesztőjének beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Kovács Viktória nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, 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 próbáltak jobban 

együttműködni. Eljárást folytattak, melynek keretein belül az EHÖK honlap hiányosságait 

vizsgálták. Arra jutottak, hogy az honlappal kapcsolatban sok elmaradása van az EHÖK-nek. Erről 

készítettek egy dokumentumot, mely kiküldésre kerül hamarosan. Érkezett egyéni panasz, 

melynek kivizsgálását még nem kezdték el, mert későn érkezett. Ez az elnökválasztást követően 

sor kerül. Horváth Luca kérdése, hogy az Ellenőrző Bizottság a vizsgálatról miért nem 

tájékoztatta korábban a Küldöttgyűlést.  Kérdése még, hogy elnökségi és bizottsági üléseken miért 

nem voltak jelen. Pap Péter elmondja, hogy azért nem szóltak korábban a vizsgálatról, mert nem 

akarták, hogy ennek hatása legyen a Küldöttgyűlés kimenetelére. Szeretettel köszönti azokat az 

Ellenőrző Bizottsági tagokat, akik el tudtak jönni. Kindelmann Balázs kéri, hogy Pap Péter fejtse 

ki, hogyan zajlott a vizsgálat, amit említett. Pap Péter elmondja, hogy a honlapon végzett 

vizsgálatot hárman végezték, ezt Lukács Károly meg tudja erősíteni. Lukács Károly elmondja, 

hogy valóban véleményezte az elkészült dokumentumot. Horváth Luca kérdése, hogy a vizsgálat 

indításáról is értesült-e Lukács Károly. Lukács Károly elmondja, hogy emlékszik, hogy Pap Péter 

említette szándékát ezzel kapcsolatban. Szabó Tamás elmondja, hogy nem tartja korrektnek, 

hogy az Ellenőrző Bizottság titkosan járt el. Véleménye szerint fel kellett volna keresnie az EHÖK 

elnökét. Kérdése, hogy van-e az Ellenőrző Bizottságnak eljárási rendje.  

19:03-kor megérkezik Murai László. 
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Pap Péter elmondja, hogy nincs eljárási rend. Szabó Tamás jelzi, hogy véleménye szerint kell. 

Dunka Sarolta elmondja, hogy amíg nincs megválasztva az Ellenőrző Bizottság elnöke, addig Pap 

Péter az ügyvezető elnök. Horváth Luca nem érti, miért kellett titkosan intézni a vizsgálatot. Pap 

Péter sajnálja, hogy ilyen reakciót váltott ki a küldöttgyűlés tagjaiból. Elmondja, hogy a 

dokumentumban kérést fogalmaztak meg a kabinet felé, hogy pótolják a hiányosságokat. 

Szeptember óta próbál felzárkózni. Kéri, hogy bármi probléma merül fel, azt jelezzék felé.  

3. Személyi ügyek 

Murai László átveszi a küldöttgyűlés vezetését Badinszky Árontól. Kérdése, hogy kinek van 

jelölése, kérdése, hozzászólása az Ellenőrző Bizottság elnöki pozícióját illetően. Menyhárt 

Barbara szóban szeretné jelölni Pap Pétert. Hozzáteszi, hogy az EHÖK Ellenőrző Bizottságával 

kapcsolatban sok anomália volt régen is, és jelenleg is sok probléma került detektálásra, de vannak 

pozitív változások. Horváth Luca szeretné kérni a Küldöttgyűlést, hogy Pap Péter Ellenőrző 

Bizottság elnöki jelölését ne támogassák. Indoklásként elmondja, hogy üléseken nem volt jelen, 

ezért úgy érzi, nem végezte el becsületesen a munkáját. Murai László ezzel szemben kéri, hogy 

támogassák a jelöltet. Szabó Tamás elmondja, hogy úgy érzi, most rengeteg konstruktív javaslatot 

kapott Pap Péter, és ha ezeket megfogadja, az jó irányba vezethet. Murai László kéri, hogy 

mindenki adja le szavazatát személyi ügyekkel kapcsolatban. A szavazatok számlálásáig szünetet 

rendel el 19:35-kor. 

 

19:42-kor folytatódik az ülés. 

 

Berta András 5 igen, 23 nem, 2 érvénytelen szavazattal nem került visszahívásra.  

Egervári György 12 igen, 17 nem, 1 érvénytelen szavazattal nem került visszahívásra. 

Pap Péter Ellenőrző Bizottsági elnöki jelölésére 19 igen, 9 nem, 1 érvénytelen szavazatot kapott. 

Matematikailag 19,3 embernek kell igennel szavaznia, hogy meglegyen a kétharmados többség. 

Ez a valóságban 20 főt jelent.  

Murai László kéri a küldöttgyűlés tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy Pap Péter megbízott 

ügyvezető elnökként tevékenykedjen februárig. 23 jelen lévő mandátumból 16 igen, 3 nem és 4 

tartózkodás mellett a küldöttgyűlés szimpátiáját fejezte ki az iránt, hogy Pap Pétert ügyvezető 

elnökként tevékenykedjen tovább. 

 

4. Alapszabály-módosítás 
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a, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabálya 

Horváth Luca összefoglalja a Küldöttgyűlés részére, hogy miben szeretnék az alapszabályt 

módosítani. Elmondja, hogy főleg elírásokat javítottak, illetve apró kiegészítéseket tettek.  

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi 

Kar Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

b, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabálya 

Kindelmann Balázs röviden összefoglalja a módosítási javaslatot. 

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 

Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

5. Ügyrendek 

Dunka Sarolta elmondja, hogy a Külügyi Bizottság ügyrendjében módosításként lesz egy operatív 

bizottsági tag.  

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói 

Önkormányzat Külügyi Bizottság ügyrendjének módosítását. 

6. Egyebek 

Murai László kérdése, hogy van-e valakinek egyebe. Áldorfai Gergő kérdése, hogy a szociális 

alelnök megosztott pozíciójára van-e már jelölt. Murai László elmondja, hogy nincs. Eszterhai 

Marcell szeretné hozzátenni, hogy ez nem egy vonzó pozíció, de úgy gondolja, hogy ha közösen 

találunk egy alkalmas személyt, aki szívesen vállalja, az nagy előrelépést jelentene. Baranyai 

Melinda szeretné megragadni az alkalmat, hogy búcsút vegyen. Tanácsolja, hogy legyen mindenki 

mindig következetes magával és másokkal szemben is.  

Ülés vége: 20:07 
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Határozatok Murai László elnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Boronkay Takáts Réka elnökhelyettes 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 27 igen, 4 nem, 0 

tartózkodással  

elfogadta. 

Bartók Bálint tudományos alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Czinege András gazdasági alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Dunka Sarolta külügyi alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Badinszky Áron tanulmányi alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Eszterhai Marcell szociális alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Traumberger Zsófia kommunikációs alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 18 igen, 4 nem, 9  

tartózkodással elfogadta. 

Péterfi Flóra sportreferens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Farkas Fanni esélyegyenlőségi referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Berta András rendezvényekért felelős referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 11 igen, 8 nem, 12  

tartózkodással nem fogadta el. 5 igen, 23 nem, 

2 érvénytelen szavazattal nem került 

visszahívásra. 
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Vitovszki Marcell informatikai referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Egervári György szombathelyi ügyekért felelős 

alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 12 igen, 0 

nem,  

18 tartózkodás szavazattal nem fogadta el. 12 

igen, 17 nem, 1 érvénytelen szavazattal nem 

került visszahívásra. 

Kanti Eszter tanárképzéssel kapcsolatos 

referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag  

elfogadta. 

Neszvecskó Anna, az ELTE Press 

főszerkesztőjének beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag  

elfogadta. 

Kovács Viktória elnöki referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi  

Kar Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 

módosítását. 

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai 

Kar  

Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 

módosítását. 

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói  

Önkormányzat Külügyi Bizottság ügyrendjének 

módosítását. 
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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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