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Jegyzőkönyv 

2018. március 21. (szerda) 16:00 óra 

Helyszín: ELTE TTK (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1, Kari Tanácsterem) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Felsőoktatási aktualitások 

2. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

3. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

4. Személyi ügyek 

5. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző 

Bizottságának Alapszabályának módosítása 

6. Egyebek 

 

Ülés kezdete: 16:10 

Murai László köszönt mindenkit, különösen Gulyás Tibort, a HÖOK elnökét, és az elnökség 

jelenlévő tagjait. 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 

egyhangúlag egyetért. 

Murai László szavazatszámláló bizottság póttagjának Dunka Saroltát javasolja. Személyét a 

küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja. 

Az előzetesen kiküldött napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja. 

1. Felsőoktatási aktualitások 

Gulyás Tibor köszönt mindenkit. Elmondja, hogy a HÖOK lezárta a jövőkép programmal 

kapcsolatos tárgyalásokat. Több helyen tartottak beszélgetéseket a témában, többek közt az 

ELTE-n is. Létrejött egy együttműködési megállapodás. A HÖOK Jövőkép programjáról jelentés 

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 

 
 

készült, illetve a kormány részéről konkrét válaszok érkeztek, például a szociális ösztöndíjak 

emelésével kapcsolatban. Elmondja, hogy az elmúlt 3 hónapban nagyon instabil volt a helyzet. A 

szociális támogatással kapcsolatban elmondja, hogy az intézmények speciális támogatásban 

fognak részesülni, illetve várhatóan a normatíva is emelkedni fog. A teljesítmény alapú 

ösztöndíjakkal kapcsolatban is kitűzött cél, hogy megemeljék őket. A kollégiumok szabályozásra 

vonatkozó javaslat előterjesztését a miniszter vállalja, a normatíva emelése is tervben van. A 

legfontosabb feladatnak tekinti jelenleg, hogy a nem kellően megnyugtató helyzetek 

megoldódjanak, és elérhetővé váljanak a még el nem ért célok. Elmondja, hogy az eddigi 

kommunikációt a szociális támogatás emelkedésére építették, ezután az apróbb elért célokat is 

közvetítik a hallgatók felé. Murai László elmondja, hogy fontosnak tartották Gulyás Tiborral, hogy 

ezek a Küldöttgyűlés előtt is elhangozzanak. Hozzáteszi, hogy ez egy tökéletes alkalom, hogy a 

Küldöttgyűlés tagjai kérdésekkel bombázzák a HÖOK elnökség jelenlévő tagjait. Horváth Mihály 

kérdése, hogy amennyiben most megváltoztatásra kerül a jelenlegi jogszabály, egy évvel később 

újra szükség lenne-e jogszabály módosításra a teljesítmény alapú ösztöndíj emelésekor. Gulyás 

Tibor válasza, hogy igen. Vámosi Péter, a HÖOK elnökhelyettese Horváth Mihályra reflektálva 

elmondja, hogy a kormányrendeletben van a normatíva százalékos elosztása megszabva, 

amennyiben ezt a kormány jóváhagyja, nem csúszhat el. Horváth Luca elmondja, hogy a legutóbbi 

választmányon elhangzott, hogy felállna egy „kommunikációs stáb”. Kérdése, hogy ezzel mi a 

helyzet. Gulyás Tibor elmondja, hogy minimum 3 régióból szükséges ehhez delegáció, ez még 

sajnos nem áll jól. Elkezdődött egy költségvetési átcsoportosítás, aminek keretéből 

kommunikációs munkatársakat vennének fel. Veres Márton elmondja, hogy a Stipendium 

Hungaricum mentorokkal kapcsolatban az Informatikai Karon van egy tökéletesen kidolgozott 

rendszer, illetve nem látják teljesen kiforrottnak a HÖOK mentorrendszerének kezdeményezését, 

ezért ők ezt nem támogatják. Kérdés, hogy mikorra várható, hogy ez jobban kiforrjon. Gulyás 

Tibor elmondja, hogy a program azért indult el, mert volt ezzel kapcsolatban probléma. A HÖOK 

közvetítő szerepet szeretne betölteni ebben, így amennyiben az IK-n van jól működő rendszer, 

szeretettel fogadja a tanácsokat és a tapasztalatokat. Veres Márton elmondja, hogy nekik jelenleg 

az a problémájuk, hogy nincs problémájuk, amit meg kellene oldani. Gulyás Tibor elmondja, hogy 

a HÖOK nem egy meglévő rendszerbe szeretne belenyúlni, csak támogatást szeretne biztosítani. 

Dunka Sarolta elmondja, hogy a Külügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy az intézményi 

autonómiát meg lehet tartani a Stipendium Hungaricum rendszerrel kapcsolatban. Darkó Tünde 

kérdése, hogy a Jövőkép programon belül milyen alprojektek vannak a hallgatói kutatások 

támogatására. Gulyás Tibor kérdése, hogy az ÚNKP-t nem tudják-e igénybe venni a hallgatók. A 

kérdésre válaszolva elmondja, hogy a tudományos területen és a tehetséggondozáson belül is 
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szeretnének támogatást nyújtani a hallgatókat, de főleg az ÚNKP-ban látja erre a megoldást. 

Darkó Tünde második kérdése, hogy a tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatban mire lehet 

számítani. Gulyás Tibor elmondja, hogy két fő cél van kitűzve ezzel kapcsolatban, a legalább 40%-

os emelkedés és a strukturális átalakítás. Horváth Viktória kérdése, hogy van-e arra lehetőség, 

hogy a HÖOK az ESN-nel együttműködve dolgozza ki a mentorrendszert. Gulyás Tibor elmondja, 

hogy persze, kapcsolatban is állnak az ESN vezetőjével. Menyhárt Barbara szeretné megköszönni 

a korábbi közös egyeztetéseket, és a közös munkát a HÖOK-nak. Gulyás Tibor végszóként 

elmondja, hogy ez a leköszönő éve, megosztja élményeit az ELTE-vel való együttműködéssel 

kapcsolatban, és jó munkát kíván a Hallgatói Önkormányzatnak a továbbiakban.  

 

2. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

Murai László elmondja, hogy néhány tisztségviselő sajnos nem tud jelen lenni. Elmondja, hogy a 

Minority SafePack léggömb valószínűleg napokon belül megérkezik a Lágymányosi kampusz 

területére. Köszöni az aláírásgyűjtésben résztvevő képviselők munkáját. Európa szinten már 922 

ezer aláírásnál jár a kezdeményezés, közel a millió. Hozzáteszi, hogy fut még egy nagyon fontos 

kampány szintén a HÖOK által, mely a Több lett? Maradhat! címet viseli. Elmondja, hogy az ELTE 

részéről ez egy jótékonysági partyval fog zárulni, melyben a BME is közreműködik. Sokszor 

felmerült már, hogy az online kommunikáció mennyire fontos, ezért szeretné ezennel megkérni a 

Küldöttgyűlés minden tagját, hogy amennyiben online poszt kerül megosztásra, mindenki aktívan 

működjön közre annak terjesztésében. Elmondja, hogy közeledik az EFOTT, és elégedett a 

szervezői csapat eddigi munkájával. Örömmel tapasztalja, hogy az ELTE Szolgáltató Kft-vel való 

együttműködés egyre zökkenőmentesebb. Megemlíti, hogy a költségvetési beszámolót az áprilisi 

Küldöttgyűlésen fogjuk tárgyalni. Elmondja, hogy elégedettek lehetünk az előzetes költségvetési 

kerettel kapcsolatban. További támogatásra számíthatunk Kancellár úr részéről, de ez még 

egyelőre sajnos kérdéses. Kiírásra került egy ELTE Brand és Design pályázat, ezzel kapcsolatban 

kialakulóban van egy munkacsoport. Kéri a részönkormányzati elnököket, hogy ebbe a 

munkacsoportba delegáljanak résztvevőket. A GDPR-ral (Európai Uniós adatkezelési törvény) 

kapcsolatban volt egy egyeztetés Rikker Emíliával. Szeretné megköszönni Kindelmann Balázs 

közreműködését ebben a projektben. Volt ELTE GTI Intézeti Tanács, melyen Boronkay Takáts 

Réka és Murai László is részt vettek. A Hallgatói Érdekképviselet integrációja és a gólyatábor 

kerültek szóba. Elmondja, hogy a tavaszi rendezvények és a gólyatáborok kiírásával kapcsolatban 

minden rendben. Elmondja, hogy volt egy projekt, a problématérkép felállítása, amely sajnos nem 

valósult még meg, de továbbra is tervben van ennek elkésztése. Kreszadló Dóra kérdése, hogy a 

beszámolókból miért hiányozhatnak az eseménynaptár táblázatok. Murai László elmondja, hogy 
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beszámolójába belefoglalja az eseménynaptár tartalmát, ezért nem tartotta fontosnak a táblázat 

beszúrását, de amennyiben erre igényt tart a Küldöttgyűlés, ismét alkalmazni fogja. Parcsami 

Attila kérdése, hogy a GTI gólyatáborával kapcsolatban tudna-e részleteket mondani az Intézeti 

Tanács alapján. Murai László elmondja, hogy sajnos még nem, mert nincsenek konkrétumok. 

Parcsami Attila elmondja, hogy a TáTK nem zárkózik el a közös gólyatábor gondolatától, csak 

szeretné, ha időben jelezné ezt a GTI. 

Murai László elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Boronkay Takáts Réka elmondja, hogy jelenleg a Több lett? Maradhat! kampánnyal kapcsolatban 

tevékenykedik a legtöbbet. Külön szeretné megköszönni Czakó Sándor munkáját. Kéri a 

részönkormányzatokat, hogy a beérkezett adományokról küldjenek képeket. Ferencz Olivér 

kérdése, hogy ezzel a projekttel miért nem másik kabinettag foglalkozik (például az 

esélyegyenlőségi referens). Boronkay Takáts Réka elmondja, hogy Kiss Edinával Gyöngyösön 

beszélt erről a lehetőségről, ezért vette saját kezébe a koordinálást, ennek ellenére a kabinetből 

többen is részt vesznek ebben a projektben. Traumberger Zsófia elmondja, hogy vannak olyan 

projektek, ahol több szakterület összemosódik.  

Boronkay Takáts Réka elnökhelyettes beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Dunka Sarolta megköszöni a Minority SafePack-kel kapcsolatos munkát mindenkinek. 

Dunka Sarolta külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Traumberger Zsófia elmondja, a folyamatosan ütemezett kampány lebonyolítása zajlik. Veres 

Márton kérdése, hogy a mobilapplikációval mi a helyzet. Traumberger Zsófia elmondja, hogy 

sajnos nem lépett még a tettek mezejére, de köszöni a figyelmeztetést. Veres Márton elmondja, 

hogy amennyiben ebbe súlyos összegek lettek ölve, mindenképp legyen valami. Murai László 

elmondja, hogy erre eddig nem adtunk ki pénzt. 

Traumberger Zsófia kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

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

Badinszky Áron tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Blankó Miklós nem kívánja kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 
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Blankó Miklós, az ELTE PRESS főszerkesztőjének beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Czinege András elmondja, hogy tegnap tartott a gazdasági bizottsági ülését. 

Czinege András gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Bartók Bálint személyes okok miatt kimentését kérte a mai Küldöttgyűlés alól, beszámolóját 

Murai László egészíti ki. Elmondja, hogy amennyiben a karokon lesz konferencia, mindenképp 

jelezzék Bartók Bálint felé. 

Bartók Bálint tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Kanti Eszter kimentését kérte, kéri beszámolója elfogadását. 

Kanti Eszter tanárképzéssel kapcsolatos referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Egervári György távollétében Murai László kéri beszámolója elfogadását.  

Egervári György szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 26 igen, 0 nem, 

2 tartózkodás szavazattal elfogadta. 

Farkas Fanni kimentését kérte a mai Küldöttgyűlés alól, távollétében Boronkay Takáts Réka 

egészíti ki beszámolóját. Kreszadló Dóra elmondja, hogy Farkas Fannihoz intézendő kérdését 

Ferencz Olivér már feltette Boronkay Takáts Réka beszámolójánál, de szeretné jelezni, hogy a Több 

lett? Maradhat! kampányt inkább az esélyegyenlőségi referensnek kellene menedzselni. 

Farkas Fanni esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 22 igen, 0 nem, 6 tartózkodás 

szavazattal elfogadta. 

Berta András egészségügyi okok miatt kimentését kérte a mai Küldöttgyűlés alól, kéri 

beszámolója elfogadását. 

Berta András rendezvényekért felelős referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.  

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

Horváth Viktória sportügyi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Vitovszki Marcell nem kívánja kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 
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Vitovszki Marcell informatikai referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

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

Kovács Viktória elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Eszterhai Marcell lemondott tisztségéről, ennek ellenére kiegészíti korábban elküldött 

beszámolóját. Elmondja, hogy tartottak SZÖB ülést, illetve kedden tartott EHSZÖB ülést. 

Eszterhai Marcell (volt) szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

3. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

Szalóki Orsolya, az Ellenőrző Bizottság tagja elmondja, hogy egy taggal kevesebb erősíti az EHÖK 

EB csapatát. Szeretnének 3 alkalmas utánpótlásképzést tartani azok részére, akit a 

részönkormányzati elnökök javasolnak. Dorogi Benjamin kérdése, hogy az EHÖK EB elnöke 

tisztségviselőnek számít-e, illetve van-e beszámolási kötelezettsége. Horváth Luca elmondja, 

hogy tisztségviselőnek számít, de nincs beszámolási kötelezettsége, csak tájékoztatót tart. 

Menyhárt Barbara kéri, hogy mielőtt a Küldöttgyűlés Pap Péter visszahívását kezdeményezné, 

előbb jelezzék felé (Pap Péter felé) az aktuális problémát. Horváth Luca elmondja, hogy ő már 

jelezte, ennek ellenére nincs megelégedve a munkájával. 

4. Személyi ügyek 

Murai László elmondja, hogy a Küldöttgyűlés két tisztségről fog dönteni: EHÖK szociális alelnök 

és EHÖK pályázatokért felelős alelnök. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatja a Küldöttgyűlést a 

beérkezett pályázatokról. Horváth Mihály szóban jelöli Eszterhai Marcellt pályázatokért felelős 

alelnöki tisztségre, illetve Martina Fannit szociális alelnöki tisztségre. 

Az EHÖK pályázatokért felelős alelnöki pozíciójára egy érvényes pályázat érkezett be Eszterhai 

Marcelltől. 

Az EHÖK szociális alelnök tisztségére egy érvényes pályázat érkezett be, Martina Fannitól. 

Martina Fanni bemutatkozik. Pályázatából kiemeli, hogy megoldandó problémának tartja a 

pályázatok nemzetközisítését, illetve a tartós betegségek listájának bővítését, melyekre szeretne 

megoldást találni. Szeretné egységesíteni a bírálói rendszereket. Menyhárt Barbara kérdése, 

hogy a módosítási tervek megvalósulhatnak-e a következő pályázási időszakra. Martina Fanni 

elmondja, hogy a sikeres együttműködés esetén valószínűnek tartja. Murai László kérdése, hogy 

áll-e fent bármilyen összeférhetetlenség. Martina Fanni válasza alapján nem. Szalóki Orsolya 

elmondja, hogy Martina Fanni tesztjének eredménye öt-per-öt lett. Ferencz Olivér kérdése, hogy 

mennyiből.  
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Eszterhai Marcell is bemutatkozik. Kiemeli, hogy a szociális területen összegyűjtött tudás nem 

mehet kárba, ennek átadását célként tűzte ki. Szeretne egy dokumentumot összeállítani, amely 

részletesen strukturálja a teendőket, magyarázatot tartalmazna a legtöbbször felmerülő 

kérdésekre. Kreszadló Dóra kérdése, hogy a pályázatok pontrendszerével kapcsolatban van-e 

valamilyen terve. Eszterhai Marcell elmondja, hogy természetesen van, mindenképpen szeretne 

ezzel foglalkozni, szeretné optimalizálni. Murai László kérdése, hogy áll-e fent bármilyen 

összeférhetetlenség. Eszterhai Marcell válasza alapján nem. 

Murai László kéri, hogy mindenki adja le szavazatát személyi ügyekkel kapcsolatban. A 

szavazatok számlálásáig szünetet rendel el 18:10-kor. 

 

18:25-kor folytatódik az ülés. A mandátumok száma 24. 

 

Az EHÖK szociális alelnöki pozíciójára a Küldöttgyűlés 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

Martina Fannit választotta.  

Az EHÖK pályázatokért felelős alelnökének a Küldöttgyűlés 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

Eszterhai Marcellt választotta. 

Murai László kéri a Küldöttgyűlést, hogy a Tanárképzési Szakbizottság delegáltjairól való döntés 

jogát ruházzák át az EHÖK elnökségére, ezt a Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja. 

 

5. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző 

Bizottságának Alapszabályának módosítása 

Murai László röviden összefoglalja a módosítási javaslatot és kéri a Küldöttgyűlést, 

támogassák előterjesztését. Horváth Mihály kérdése, hogy a szakterületenként lehetséges-e 

a mandátumok átruházása. Kindelmann Balázs elmondja, hogy igen. Horváth Luca 

elmondja, hogy az elektronikus szavazással kapcsolatos kezdeményezést nem támogatja. 

 

A Küldöttgyűlés 16 igen, 8 nem, 0 tartózkodással nem támogatja az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság Alapszabály módosításának első 

pontját. 

 

A Küldöttgyűlés 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság Alapszabály módosításának első pontját. 
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6. Egyebek 

Pintér Luyi elmondja, hogy a Corvinus Rendezvényszervezői Csapattal arra gondoltak, hogy 

nyitottak lennének egy Corvinus-ELTE közös zenés-táncos mulatság szervezésére. Horváth 

Mihály elmondja, hogy az ELTE EFOTT kommunikációja hamarosan elindul, szeretne mindenkit 

megkérni, hogy segítsen ennek promotálásában, amennyiben szeretne. Péntek reggel 9-kor lesz 

ezzel kapcsolatban megbeszélés, erre vár mindenkit szeretettel. Kindelmann Balázs elmondja, 

hogy szeretne hivatalos állásfoglalást kérni az Ellenőrző Bizottságtól, hogy véleményük szerint 

kell-e az EB elnöknek beszámolót írnia a Küldöttgyűlés részére. Darkó Tünde kérdése, hogy lesz-

e ELTE-EFOTT merchandise. Murai László elmondja, hogy igen, ezzel kapcsolatban szeretné 

mindenki segítségét kérni az ötletelésben. Murai László elmondja, hogy a Hallgatói 

Önkormányzatnak be kellene kapcsolódni a „Menj el szavazni” kampányba. Kéri, hogy ez 

részönkormányzati szinteken kerüljön megfontolásra. Darkó Tünde elmondja, hogy van egy 

videó az interneten a Vokskabinról, melyet szívesen továbbít a részönkormányzatok felé, hisz 

segítséget nyújthat.  

Ülés vége: 18:50 
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Határozatok Murai László elnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Boronkay Takáts Réka elnökhelyettes 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Dunka Sarolta külügyi alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Traumberger Zsófia kommunikációs alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Badinszky Áron tanulmányi alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Blankó Miklós, az ELTE PRESS 

főszerkesztőjének beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag  

elfogadta. 

Czinege András gazdasági alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Bartók Bálint tudományos alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Kanti Eszter tanárképzéssel kapcsolatos 

referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag  

elfogadta. 

Egervári György szombathelyi ügyekért felelős 

alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 26 igen, 0 

nem,  

2 tartózkodás szavazattal elfogadta. 
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Farkas Fanni esélyegyenlőségi referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 22 igen, 0 nem, 6 

tartózkodás  

szavazattal elfogadta. 

Berta András rendezvényekért felelős referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta.  

Horváth Viktória sportügyi referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Vitovszki Marcell informatikai referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Kovács Viktória elnöki referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Eszterhai Marcell (volt) szociális alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Az EHÖK szociális alelnöki pozíciójára a 

Küldöttgyűlés 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

szavazattal  

Martina Fannit választotta.  

Az EHÖK pályázatokért felelős alelnökének a 

Küldöttgyűlés 25 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

szavazattal  

Eszterhai Marcellt választotta. 

A Küldöttgyűlés 16 igen, 8 nem, 0 

tartózkodással nem támogatja az Eötvös 

Loránd  

Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat 

Ellenőrző Bizottság Alapszabály 

módosításának első  

pontját. 

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 

11 

 
 

A Küldöttgyűlés 24 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással támogatja az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem  

Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság 

Alapszabály módosításának első pontját. 

 

 

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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