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Jegyzőkönyv 

2018. május 11. (péntek) 16:00 óra 

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

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. 2017-es költségvetési beszámoló 

4. 2018-as költségvetési tervezet 

5. Alapszabály-módosítás 

6. Egyebek 

 

Ülés kezdete: 16:10 

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

összehívás során. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatása alapján a helyszín módosítása miatt nem. 

A Küldöttgyűlés 28 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadta a helyszínmódosítást, amely a TTK Kari 

Tanácsterem helyett a Konferenciaterem. 

A Küldöttgyűlés 30 fővel határozatképes. 

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

egyhangúlag egyetért. 

Az előzetesen kiküldött napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja.  

 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

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

beszámolók kései kiküldéséért. Elmondja, hogy a mai Küldöttgyűlésen lett volna még egy 

napirendi pont, ami a kollégiumi díjakat érintette volna, ám a Babos János által előterjesztett közös 

költség koncepciót nem támogatta a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése. Gratulál 

a tavaszi nagy volumenű rendezvények szervezőinek (LEN, és Bölcsész Napok). Tegnap volt 
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egyeztetése Joó Gáborral, aki az ELTE kommunikációs igazgatója, és jövő hétre két személyt kell 

javasolni „Az ELTE arcai” címre. Ez egy fiút és egy lányt jelent, és fontos, hogy ne legyenek 

végzősök. Kéri, akinek van erre javaslata, ne tartsa magában. Áldorfai Gergő kérdése, hogy Murai 

László milyen időt futott az 5vös5-ön. Murai László elmondja, hogy saját teljesítményéhez képest 

jót. Pap Péter elmondja, hogy az Ellenőrző Bizottság azt kezdeményezi, hogy akinek nem kerül 

elfogadásra a beszámolója, a következő Küldöttgyűlésig közéleti ösztöndíja megvonásra kerüljön. 

Horváth Luca ezzel nem ért egyet.  

Murai László elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Eszterhai Marcell nem szeretné kiegészíteni beszámolóját, kéri annak elfogadását.  

Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Martina Fanni nem szeretné kiegészíteni beszámolóját, kéri annak elfogadását. 

Martina Fanni szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Dunka Sarolta elmondja, hogy a szerdai nap folyamán volt egyeztetésen a Nemzetközi Irodában 

egyeztetésen a Stipendium Hungaricummal kapcsolatban, ennek részleteit szeretné most 

ismertetni a Küldöttgyűlés tagjaival. Ismerteti az ELTE Vezető Mentor feladatkörét. Horváth Luca 

kérdése, hogy a kivetített anyagot lehet-e továbbítani. Dunka Sarolta válasza alapján igen. 

Kindelmann Balázs kérdése, hogy a Vezető Mentor kiválasztásában ki dönt. Dunka Sarolta 

válasza alapján az EHÖK elnöksége a következő elnökségi ülésen. Kreszadló Dóra kérdése, hogy 

hány ember fog ebbe a hálózatba becsatlakozni. Dunka Sarolta elmondja, hogy a pénzügyi 

kereteket figyelembe véve nagyjából 100-150 hallgatót fog érinteni az ELTE esetében. 

Dunka Sarolta külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Czinege András nem szeretné kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak elfogadását.  

Czinege András gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Bartók Bálint nem szeretné kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Bartók Bálint tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
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Boronkay Takáts Réka kimentését kérte a mai Küldöttgyűlés alól, nem szeretné kiegészíteni 

beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Boronkay Takáts Réka elnökhelyettes beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Badinszky Áron kimentését kérte a mai Küldöttgyűlés alól, nem kívánja kiegészíteni 

beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Badinszky Áron tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Traumebrger Zsófia kimentését kérte a mai Küldöttgyűlés alól, nem szeretné kiegészíteni 

beszámolóját, de kéri annak elfogadását. Kreszadló Dóra elmondja, hogy a PPK nem tudja 

támogatni Traumberger Zsófia beszámolóját, mert nem végzi rendesen munkáját. Horváth Luca 

elmondja, hogy egyetért ezzel, határozati javaslatot fog benyújtani arra, hogy Traumberger Zsófia 

ne kapja meg a következő havi ösztöndíját. Felmerül, hogy a Párhuzamos képzés kompenzációja 

pályázat későn került ki, kérdés, hogy mi ennek az oka. Eszterhai Marcell elmondja, hogy a 

honlapra időben felkerült, csak nem lett hirdetve. Menyhárt Barbara elmondja, hogy a BGGyK a 

korábban említett okok miatt szintén nem fogja elfogadni Traumberger Zsófia beszámolóját. 

Kreszadló Dóra elmondja, hogy a kommunikációnál van a legnagyobb szükség a kreativitásra és 

az aktivitásra, ennek Traumberger Zsófia nem tesz eleget. Kindelmann Balázs elmondja, hogy 

Horváth Lucával ért egyet. Parcsami Attila szeretne csatlakozni az előtte szólókhoz.  

Traumberger Zsófia kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 11 igen, 13 nem, 8 

tartózkodással nem került elfogadásra. Visszahívásáról a Küldöttgyűlés a későbbiekben szavaz. 

Horváth Luca határozati javaslatáról a későbbiekben szavaz a Küldöttgyűlés. 

Egervári György kimentését kérte a mai Küldöttgyűlés alól, nem kívánja kiegészíteni 

beszámolóját, de kéri annak elfogadását. Horváth Luca jelzi, hogy Egervári György beszámolóját 

nem fogja támogatni.  

Egervári György szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 5 igen, 14 nem, 

13 tartózkodás szavazattal nem került elfogadásra. Visszahívásáról a Küldöttgyűlés a későbbiekben 

szavaz. 

Blankó Miklós kimentését kérte a mai Küldöttgyűlés alól, nem kívánja kiegészíteni beszámolóját, 

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

elfogadta. 

Kanti Eszter nem szeretné kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Kanti Eszter tanárképzéssel kapcsolatos referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Farkas Fanni kimentését kérte a mai Küldöttgyűlés alól, nem kívánja kiegészíteni beszámolóját, 

de kéri annak elfogadását. Menyhárt Barbara jelzi, hogy a BGGYK nem fogja tudni elfogadni 

Farkas Fanni beszámolóját. Véleménye szerint ebben a tisztségben sokkal több lehetőség lenne, 

mint amennyi ki van hozva belőle, továbbá az Esélytelen? előadás sorozattal kapcsolatos 

problémák miatt. Horváth Luca elmondja, hogy Farkas Fanni munkája alapján szíve szerint nem 

fogadná el beszámolóját, mert Menyhárt Barbarával egyetértve úgy gondolja, sokkal több 

figyelmet érdemelt volna ez a szakterület. Kindelmann Balázs elmondja, hogy amit Farkas Fanni 

leírt pályázatában, annak nagy részét teljesítette. Parcsami Attila elmondja, hogy egyetért 

Kindelmann Balázzsal, Farkas Fanni védelmében elmondja, hogy az esélyegyenlőségi események 

kapcsán nem kapott elég kommunikációs segítséget. Menyhárt Barbara elmondja, hogy részéről 

nincs semmiféle ellenérzés. 

Farkas Fanni esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 25 igen, 3 nem, 4 tartózkodás 

szavazattal elfogadta. 

Berta András kimentését kérte a mai Küldöttgyűlés alól, nem kívánja kiegészíteni beszámolóját, 

de kéri annak elfogadását. Áldorfai Gergő kérdése, hogy a Patina a jövőben is megrendezésre 

kerül-e hasonló módon. Murai László szerint ennek koncepciója még kérdéses. 

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 elmondja, hogy a végpont kiépítés felkerült az elvégzendő feladatok listájára 

az IIG-nél. 

Vitovszki Marcell informatikai referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Kovács Viktória nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 
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Kovács Viktória elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Kindelmann Balázs ügyrendi javaslata, hogy az Ellenőrző Bizottság tájékoztatóját követően 

kerüljön napirendre a személyi kérdések. 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

Miután Pap Péter megtartja a tájékoztatót, Horváth Luca jelzi, hogy hibás alapszabály van fent 

az EHÖK honlapján. Kindelmann Balázs elmondja, hogy az Ellenőrző Bizottság állásfoglalása 

véleménye szerint korábban kellett volna megérkeznie a Küldöttgyűlés részére. Szeretné Pap 

Péter visszahívását kezdeményezni. Horváth Luca egyetért Kindelmann Balázzsal. Kindelmann 

Balázs elnézést kér a szerdai elnökségi ülésen elhangzott nyers kritikákért. Továbbra is jogosnak 

tartja, de belátja, nem megfelelő módon hozta Pap Péter tudtára véleményét. Pap Péter elmondja, 

hogy nem tartja korrektnek, hogy a hibákra mindig utólag világítanak rá az elnökség tagjai. 

Szívesen megcsinál bármit, ha megkérik rá. Alapvetően figyel arra az EHÖK Ellenőrző Bizottsága, 

hogy érdemi munkát végezzenek. Sajnos mindig mindent utoljára tud meg, így nehéz követnie a 

munkafolyamatokat. Kindelmann Balázs elmondja, hogy az elmúlt években voltak aktívabb és 

kevésbé aktív Ellenőrző Bizottsági elnökök. Úgy veszi észre, hogy jelenleg Pap Péter tevékenységei 

hátráltatják a munkájában. Hozzáteszi, hogy kötelessége biztosítani másik Ellenőrző Bizottsági 

tagot, ha neki nem alkalmas az időpont. Szabó Tamás elmondja, hogy az Ellenőrző Bizottságnak 

proaktívnak kellene lennie, nem látja a szakmai szempontok érvényesülését, nem tud bízni az 

állásfoglalásokban. Kérdés Pap Péterhez, hogy úgy érzi-e, mulasztott a feladatkörében leírtak 

tekintetében. Pap Péter elmondja, hogy igen, például azért, mert az elnökségi ülésekre nem tud 

eljárni. Sajnálja, hogy az állásfoglalás ilyen hosszú idő alatt készült el. Murai László elmondja, 

hogy Pap Péter minden eddigi kérését teljesítette, csak van egy egyéni stílusa, amit sokaknak 

nehéz kezelni.  

Murai László szeretné módosítani a napirendet. Szeretné harmadik napirendi pontként felvenni 

a Személyi ügyeket. 

A Küldöttgyűlés a napirend módosítását egyhangúlag támogatja.  

3. Személyi ügyek 

A Küldöttgyűlés Traumberger Zsófia, Egervári György és Pap Péter visszahívásáról dönt, 

emellett a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanácsba delegált tagokról szavaz. Pap 

Péter ismerteti a szavazás menetét. 29 mandátummal rendelkező személy van jelen. 
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Murai László javasolja Murai Bencét a szavazatszámláló bizottság tagjának, személyével 

a Küldöttgyűlés egyhangúlag egyetért. 

A Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanácsba delegált tagnak Albert Márton és Feigl 

Erik egyhangúlag megválasztásra került.  

A Küldöttgyűlés által 15 igen, 12 nem, 2 érvénytelen szavazattal Traumberger Zsófia 

visszahívásra került. 

A Küldöttgyűlés által 21 igen, 8 nem, 0 érvénytelen szavazattal Egervári György 

visszahívásra került. 

A Küldöttgyűlés által 14 igen, 12 nem, 3 érvénytelen szavazattal Pap Péter nem került 

visszahívásra. 

 

4. 2017-es költségvetési beszámoló 

Czinege András elmondja, hogy a 2017-es beszámoló már két hónapja elkészült, és 

kiküldésre került. A legutóbbi Küldöttgyűlésen elhangzott módosítási javaslatokat 

megfogadta, módosította a beszámolót.  

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2017-es év költségvetési beszámolóját. 

 

5. 2018-as költségvetési tervezet 

Czinege András ismerteti a korábban már kiküldött 2018-as költségvetési tervezetet. 

Elmondja, informatikai fejlesztésre mindenképp szeretne nagyobb összeget fordítani, 

ugyanis például az ELTE Online honlapja bármelyik pillanatban összeomolhat. 

Kindelmann Balázs kérdése, hogy a részönkormányzati költségvetési tervek ez alapján 

készüljenek-e el. Czinege András válasza alapján teljes nyugodtsággal. Horváth Luca 

kérdése, hogy a gólyatáborokra szánt összeg tartalmazza-e az utazási költségeket. 

Czinege András elmondja, hogy nem.  

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja a 2018-as költségvetési tervezetet. 

 

6. Alapszabály-módosítás 

Murai László elmondja, hogy három alapszabály-módostás érkezett be a BGGyK HÖK, ÁJK 

HÖK és KolHÖK részéről. 
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Menyhárt Barbara kéri a Küldöttgyűlést, hogy támogassák a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

Szabó Tamás elmondja, hogy bár a módosítási javaslat nagyon hosszú, csupán azért, mert 

főleg hiányosságokat pótolnak benne. Továbbá szeretne néhány pontot pontosítani, 

ezeket ismerteti a Küldöttgyűléssel.   

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

Áldorfai Gergő ismerteti a módosítási javaslatokat, kéri a Küldöttgyűlés támogatását. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat 

Alapszabályának módosítását.  

 

7. Egyebek 

Parcsami Attila kérdése, hogy a rektori kulturális pályázat mikor kerül napirendre, 

Murai László válasza alapján a következő elnökségi ülésen lesz erről szó. 

  

Ülés vége: 17:55 
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Határozatok Murai László elnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodással 

elfogadta. 

Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag  

elfogadta. 

Martina Fanni szociális alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Dunka Sarolta külügyi alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Czinege András gazdasági alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Bartók Bálint tudományos alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Boronkay Takáts Réka elnökhelyettes 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Badinszky Áron tanulmányi alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Traumberger Zsófia kommunikációs alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 11 igen, 13 nem, 

8 tartózkodással nem került elfogadásra. 15 

igen, 12 nem, 2 érvénytelen szavazattal 

visszahívásra került. 

Egervári György szombathelyi ügyekért felelős 

alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 5 igen, 14 

nem, 13 tartózkodás szavazattal nem került 

elfogadásra. 21 igen, 8 nem, 0 érvénytelen 

szavazattal visszahívásra került. 
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Blankó Miklós, az ELTE PRESS 

főszerkesztőjének beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Kanti Eszter tanárképzéssel kapcsolatos 

referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag elfogadta. 

Farkas Fanni esélyegyenlőségi referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 25 igen, 3 nem, 4 

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. 

A Tanárképzési és Tanár-továbbképzési 

Tanácsba delegált tagnak Albert Márton és 

Feigl Erik egyhangúlag megválasztásra került.  

A Küldöttgyűlés által 14 igen, 12 nem, 3 

érvénytelen szavazattal Pap Péter nem került 

visszahívásra. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2017-

es év költségvetési beszámolóját. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja a 

2018-as költségvetési tervezetet. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja a 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Hallgatói  

Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 
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A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az 

Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói  

Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja a 

Kollégiumi 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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