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Jegyzőkönyv 
2018. szeptember 25. (kedd) 18:00 óra 

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

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

2. Személyi ügyek 

a. Jelöltállítás HÖOK elnöki tisztségre 

b. Jelöltállítás HÖOK Felügyelő Bizottság elnöki tisztségére 

3. Közéleti ösztöndíjak 

4. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 

5. Egyebek 

 

Ülés kezdete: 18:10 

Horváth Mihály köszönt mindenkit. Kérdezi az Ellenőrző Bizottságot, minden szabályos volt-e az 

összehívás során. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatása alapján igen. 

A Küldöttgyűlés 30 fővel határozatképes. 

Horváth Mihály jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Viktóriát javasolja, az ő személyével a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag egyetért. 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokat a Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja. 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

Horváth Mihály beszámolójának kiegészítésével kezdi. Elmondja, hogy több személyi jellegű 

változás történt az EHÖK kabinet életét illetően. Az egyik ilyen változás, hogy a rektori 

pályázatokkal újonnan Lukács Cintia foglalkozik. A másik lényegi változás, hogy a tanárképzési 

referensi feladatokat megbízottként Horváth Szandra látja el. Végül, de nem utolsó sorban említi, 

hogy amíg a GTI-nek nincs saját érdekképviselete, addig Máthé Izabella foglalkozik a GTI-s 

kérdéskörökkel. Lezajlott az EFOTT fesztivál, melynek idén az ELTE volt a házigazdája. A 

rekordszámú látogatóra való tekintettel a rendezvényt sikeresnek könyveli el. Ezen kívül 
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sikeresen és problémamentesen lezajlottak az ELTE-s gólyatáborok. Elindult a gólyabálok 

szervezése, a specifikációk lassan kiteljesednek. Tegnap tartott megbeszélést Babos Jánossal és 

Geréb Tündével erről. Elmondja, hogy a GTI-s képviselőket még az őszi félévben szeretnénk 

megválasztani, ezzel kapcsolatban Máthé Izabellával és Varga Ádámmal elkezdték a 

munkálatokat. Az elmúlt héten egyeztetés zajlott az Oktatási Igazgatósággal, melyen Horváth 

Mihályon kívül Hulik Bernadett és Badinszky Áron volt jelen. Ennek fő témája az átsorolás volt. 

Készül az Állami Számvevőszék jelentése, az intézmény és a HÖOK visszaküldte ezzel 

kapcsolatban az észrevételeket. Hozzáteszi, hogy sok visszajelzés érkezik a beszerzésekkel 

kapcsolatban. Emiatt sajnos az ügymenet folyamata lelassul. Babos Jánossal egyeztetett erről a mai 

nap (09.25) folyamán. Dávid Szamanta kérése, hogy a beszámolók ne összefoglalásra kerüljenek 

a Küldöttgyűlésen, hanem kiegészítésre. Horváth Luca kérése, hogy Scheuer Gyula és Rikker 

Emília ÁSZ-szel kapcsolatos válaszát Horváth Mihály továbbítsa az elnökség részére. 

Horváth Mihály elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Badinszky Áron elmondja, hogy teljes gőzzel folyik az ELTEfeszt 2018 szervezése. Nagyjából 

3000 diákra számítunk a középiskolákból.   

Badinszky Áron elnökhelyettes beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Bartók Bálint betegség miatt a mai ülésről kimentését kérte. 

Bartók Bálint tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Czinege András elmondja, hogy tegnap (09.24) megtartották az évkezdő bizottsági ülést.  

Czinege András gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Hulik Bernadett elmondja, hogy az elmúlt időszakban a HKR módosítással foglalkozott még 

részletesebben. Ezzel kapcsolatban még vannak bizonytalanságok, erről csütörtökön (09.27) 

beszél a kari tanulmányi bizottsági elnökökkel.  

Hulik Bernadett tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Martina Fanni elmondja, hogy a tegnapi nap (09.24) folyamán lezajlott az első SZÖB ülés. Fejes 

Richárd kérdése, hogy a 40%-os emeléssel mi a helyzet. Horváth Mihály elmondja, hogy lesz, 

csak a következő 4 hónapra ezt forrásátcsoportosítással fogják megoldani. Ez egy teljesen egyedi 

eset.  
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Martina Fanni szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

A mandátumok száma közben két érkezővel 32-re emelkedett. 

Eszterhai Marcell elmondja, hogy a szociális támogatással kapcsolatban többször konzultált 

Martina Fannival. A művészeti ösztöndíjakkal kapcsolatban történt probléma, hogy leállt a 

Neptun. Azoknak a hallgatóknak, akik emiatt lemaradtak, biztosítanak pótlási lehetőséget. Kéri, 

hogy akinek a választásokhoz jogosultságra lesz szüksége, idejében jelezze.  

Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Kovács Viktória elmondja, hogy a Szerb utcába el kellene menni minden karról egy képviselőnek 

szórólapokért, melyeket péntek estig, a Kutatók éjszakája kezdetét megelőzően ki kell helyezni a 

Kutatók éjszakáját érintő termekbe.  

Kovács Viktória kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Menyhárt Barbara kiegészíti beszámolóját. Elmondja, hogy a tegnapi napon (09.24) elindult az 

Erasmus+ kiegészítő támogatás, szeptember 30-ig lehet pályázni. Kéri, hogy a kommunikációs 

csatornákon erről mindenképp essen szó. 

Menyhárt Barbara külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Szabó Christopher elmondja, hogy elkezdődött a szombathelyi gólyabál szervezése.  

Szabó Christopher szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Horváth Viktória kiegészíti beszámolóját, elmondja, hogy hétfőn elindult a pótsportösztöndíj 

pályázat, illetve a szociális alapú sportösztöndíj pályázat. 

Horváth Viktória sportreferens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

A mandátumok száma közben egy érkezővel 33-ra emelkedett. 

Porkoláb Eszter elmondja, hogy az Egyesek Ifjúsági Egyesülettel folytat egyeztetéseket. 

Porkoláb Eszter esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Berta András elmondja, hogy a héten tart majd rendezvényes ülést. 
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Berta András rendezvényekért felelős referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Vitovszki Marcell elmondja, hogy minden hónap elején az elnökség tagjai kapnak egy névsort, 

erre majd figyeljenek. 

Vitovszki Marcell informatikai referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Blankó Miklós nem szeretné kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Blankó Miklós ELTE Press főszerkesztő beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Lakatos Dorina nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 

Lakatos Dorina elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Horváth Mihály felkéri Dömötör Tamás Albertet, az ELTEshop üzletvezetőjét, hogy szólaljon fel. 

Dömötör Tamás Albert elmondja, hogy köszöni az eddigi munkát mindenkinek, és szeretettel 

várnak mindenkit este a Hétker sörözőbe, ahol a megnyitó afterparty zajlik. 

2. Személyi ügyek 

a, Jelöltállítás HÖOK elnöki tisztségre 

Horváth Mihály elmondja, hogy szeretné az ELTE nevében felterjeszteni Murai Lászlót. 

A küldöttgyűlés 30 igen és 3 nem szavazattal támogatja Murai Lászlót, mint HÖOK elnök-jelölt. 

b, Jelöltállítás HÖOK Felügyelő Bizottság elnöki tisztségére 

Horváth Mihály elmondja, hogy szeretné az ELTE nevében felterjeszteni Csont Istvánt. 

A küldöttgyűlés 32 igen és 1 nem szavazattal támogatja Csont Istvánt, mint HÖOK Felügyelő 

Bizottsági elnök-jelölt. 

3. Közéleti Ösztöndíjak 

Varga Ádám elmondja, hogy az EHÖK elnök, EHÖK elnökség és EHÖK kabinet ösztöndíjazását 

érintő előterjesztéssel érkezett. Kéri a Küldöttgyűlés támogatását. 

Az ösztöndíjakról szóló előterjesztést a Küldöttgyűlés 30 igen, 0 nem és 3 tartózkodással elfogadta. 

4. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 

Varga Ádám elmondja, hogy a szabályoknak megfelelően működött az elmúlt időszakban a 

Hallgatói Önkormányzat. 

5. Egyebek 
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Horváth Mihály elmondja, hogy vár mindenkit szeretettel a korábban már említett partyra a 

Hétker sörözőbe. 

Ülés vége: 18:55 

 

Határozatok Horváth Mihály elnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Badinszky Áron elnökhelyettes beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Bartók Bálint tudományos alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Czinege András gazdasági alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Hulik Bernadett tanulmányi alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Martina Fanni szociális alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag  

elfogadta. 

Kovács Viktória kommunikációs alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Menyhárt Barbara külügyi alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Szabó Christopher szombathelyi ügyekért 

felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag  

elfogadta. 
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Horváth Viktória sportreferens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Porkoláb Eszter 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. 

Blankó Miklós ELTE Press főszerkesztő 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Lakatos Dorina elnöki referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

A küldöttgyűlés 30 igen és 3 nem szavazattal 

támogatja Murai Lászlót, mint HÖOK elnök-

jelölt. 

A küldöttgyűlés 32 igen és 1 nem szavazattal 

támogatja Csont Istvánt, mint HÖOK Felügyelő  

Bizottsági elnök-jelölt. 

Az ösztöndíjakról szóló előterjesztést a 

Küldöttgyűlés 30 igen, 0 nem és 3 

tartózkodással elfogadta. 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 

________________________________________________ 

Horváth Mihály 

elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________________________ 

Varga Ádám 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

________________________________________________ 

Kovács Viktória 

kommunikációs alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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