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Jegyzőkönyv 

2018. december 5. (szerda) 18:00 óra 

Helyszín: ELTE BTK (, Kari Tanácsterem) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. Személyi ügyek 

a, Szenátusi tag választása 

4. Szabályzatok 

a, EHÖK alapszabálymódosítás 

b, TTK HÖK alapszabálymódosítás 

5. Egyebek 

 

Ülés kezdete: 18:05 

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

összehívás során.  

A Küldöttgyűlés 28 fővel határozatképes. 

Horváth Mihály jegyzőkönyvvezetőnek Lakatos Dorinát javasolja, az ő személyével a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag egyetért. 

Az előzetesen kiküldött napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja.  

 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

Horváth Mihály elmondja, hogy ülésezett hétfőn a költségvetési tanács, a BTK és a TTK gazdasági 

helyzetéről volt szó. A tanács felterjesztett egy határozatot a szenátus elé, amely tartalmazza, hogy a két 

karnak 250 millió forintnyi költségcsökkentést kell a következő évre tennie. November végén megszavazta 

az Országgyűlés a felsőoktatási törvény módosítását, amelynek értelmében 40%-kal növelték a hallgatói 

normatívát, amely 2020-ban fog életbe lépni, nem felmenő rendszerben. 
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Horváth Mihály elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés  egyhangúlag elfogadta. 

Badinszky Áron elmondja, szeretnének létrehozni egy Facebook csoportot, amelybe kellenek emberek, 

hogy összehozzák a Jeges esttel kapcsolatos javaslatokat.  

Badinszky Áron alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Eszterhai Marcell nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját, és kéri annak elfogadását.  

Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Hulik Bernadett elmondja, hogy részt vett egy OKT ülésen, egyeztetett a GTI-re vonatkozó 

vizsgaszabályzatokról, ez már nagyjából kiküldésre is került, de felmerültek még további kérdések, 

amelyekben ma egyeztetett Máthé Izabella. Ezekből szeretnének majd egy vizsgakisokost készíteni a leendő 

GTI-s képviselőkkel. 

Hulik Bernadett tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Martina Fanni elmondja, hogy kedden előadást tartottak Eszterhai Marcellal a GTI-n, Bartók Bálinttal 

elbírálták a tudományos pályázatokat. Elmondja, hogy lassan ő végezni fog, és szeretne elbúcsúzni, köszöni 

az eddigi támogatást.  

Martina Fanni szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Menyhárt Barbara elmondja, hogy december 4-én részt vett a nemzetközi koordinátori tudásmegosztó 

helyen, ezután megtartották a külügyi bizottság decemberi ülését. Elmondja, hogy egyeztetett a GTI 

Erasmus koordinátoraival is, hogy készítsék elő a tavaszi pályázatokat. A GTI-nek 12 aláírt pályázata van, 

ugyanennyi pedig folyamatban van. 

Menyhárt Barbara külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Czinege András nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját, és kéri annak elfogadását.  

Czinege András gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Bartók Bálint elmondja, hogy elbírálták Lénárd Krisztinával és Martina Fannival elbírálták a pályázatokat. 

A Jeges est szervezésében a helyszínnel és a kommunikációval lett megbízva, ezzel lehet keresni őt. 

Elmondja, hogy ő is abszolvál a félévben, és ő is köszöni a támogatást.  

Bartók Bálint tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
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Kovács Viktória elmondja, hogy sikeresen lezajlott csütörtökön a szemeszterzáró, nagyjából 900 

jelenlévővel. Hétfőn tartottak egy bizottsági ülést, ahol ott voltak a rendezvényesek is, és elkészült egy közös 

eseménynaptár.  

Kovács Viktória kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Szabó Christopher kimentését kérte, de kéri a beszámolója elfogadását. 

Szabó Cristopher szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Blankó Miklós elmondja, hogy a kancellárral készült interjú már olvasható az Elte Online oldalán, és kéri 

beszámolójának elfogadását. 

Horváth Luca elmondja, hogy kérte, hogy a gólyabálról készült képeket kapják meg, mielőtt kikerülnek a 

honlapra. A fotós koordinátor azt mondta, hogy ez megoldható, de ez mégsem történt meg. Blankó Miklós 

elmondja, hogy alapvetően az a probléma, hogy több napot kell várni esetekben, mire a képek visszatérnek, 

és fel lehet őket tölteni. Ezért kéri, hogy ilyen esetekben gyorsan járjanak el. Elmondja, hogy utólag, ha valaki 

kéri, le szokták törölni a képeket. Horváth Mihály elmondja, hogy a korábbi küldöttgyűlésen már volt szó 

egy beszélgetésről az ELTE Presst illetően, amelyre idő hiányában még nem került sor, de folyamatban van 

a szervezés.  

Blankó Miklós, az ELTE PRESS főszerkesztőjének beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Porkoláb Eszter elmondja, hogy lezárult a jegyzettámogatási pályázatok bírálata, hamarosan 

megérkezhetnek hozzá az eszközök. Múlt héten, csütörtökön bizottsági ülést tartottak, s valószínűleg 

december 14-én is fognak tartani. Az adományok beérkezésére a határidő valószínűleg meg lesz 

hosszabbítva. Elmondja, hogy a következő félévtől már ő sem lesz. 

Porkoláb Eszter esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Horváth Viktória elmondja, hogy a mai nap FIT HÖK eseményét sajnos törölni kellett. Szeretnének 

közösen a sportirodával indítani egy nőknek szóló önvédelmi tanfolyamot. A BTK mellett is fognak indítani 

a BEAC tagjai sportolási lehetőségeket. 

Horváth Viktória sportügyi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

Horváth Szandra elmondja, hogy az elmúlt napokban folytak megbeszélések a tanulmányi bizottság 

tagjaival, a Tanárképző Központtal. Érkezett egy megkeresés, hogy javaslatokat szeretnének kérni az egész 
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egyetemre vonatkozólag a tanárképzéssel kapcsolatban, amely meg is történt. Ezúton köszöni a 

bizottságának munkáját. 

Horváth Szandra tanárképzési referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

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

Lakatos Dorina elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

Varga Ádám elmondja, hogy az elmúlt időszakban a Hallgatói Önkormányzat a jogszabályoknak, egyetemi 

szabályzatoknak és az Önkormányzat alapszabályának megfelelően működött. Megkeresés az adott 

időszakban nem érkezett az Ellenőrző Bizottsághoz. 

3. Személyi ügyek 

a, Szenátusi tag választása 

Horváth Mihály elmondja, hogy már korábban beszéltek arról, hogyan működnek a szenátusi 

mandátumok, ha valaki megbízott elnök. Azt a választ kapta, hogy szükséges lenne az EHÖK 

Küldöttgyűlésén megszavazni ezeknek a személyeknek a mandátumot. Csajkás Eszter a BGGYK-n jelenleg 

megbízott elnök, az ő személyében történik titkos szavazás. 

A Küldöttgyűlés Csajkás Eszter szenátusi tagságát 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megszavazta. 

4. Szabályzatok 

a, EHÖK alapszabálymódosítás 

Horváth Mihály elmondja, hogy ennek az egyik fő része a GTI integrálása, amelyben főként Varga Ádám, 

Máthé Izabella és ő vettek részt. Elmondja, hogy sok munka volt vele, sok buktatója volt. Az alapszabályt 

tárgyalta az elnökség. Előterjeszt továbbá egy általános részt érintő alapszabály-módosítást, ami felveszi a 

GTI HÖK-öt a részönkormányzatok felsorolásába, valamint a tanárképzési referens szenátusi mandátuma 

kerülne a GTI HÖK elnökéhez. Máthé Izabella elmondja, hogy ő támogatja az alapszabályt a GTI részéről, 

és kéri, hogy a támogassák. Horváth Luca elmondja, hogy az ÁJK HÖK elnök megnevezése tévesen 

szerepel. Szabó Tamás javasolja, hogy ezt egy következő küldöttgyűlésen tárgyalják meg. Horváth Luca 

elmondja, hogy javasolja, hogy kerüljön ki az alapszabályból, hogy ha valakinek a küldöttgyűlés nem fogadja 

el a beszámolóját, akkor dönteni kelljen a visszahívásáról, mert ez jelzésértéket is jelenthetne. Horváth 

Mihály elmondja, hogy több minden van az alapszabályban, amely módosításra szorul, és ezekről a 

problémákról együttesen kellene a következő félévben beszélni.  

Bárdosi Bence kérdése, hogy a következő szenátusi ülésre kinek lesz mandátuma. Horváth Luca javasolja, 

hogy a Küldöttgyűlés delegáljon egy személyt. Horváth Mihály elmondja, hogy ez egy szenátusi ülést fog 
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érinteni, ezen még Horváth Szandrának lesz mandátuma. Horváth Luca elmondja, hogy megoldás lenne, 

ha belevennének egy olyan pontot az alapszabályba, hogy a tanérképzési referens mandátuma pontosan 

melyik napig állna fenn. Horváth Mihály javasolja kiegészíteni az általános rész módosítását egy záró 

rendelkezéssel, amelynek értelmében a tanárképzési referens szenátusi mandátuma február 19-cel szűnik 

meg.  

Az EHÖK Küldöttgyűlése a módosítást egyhangúlag elfogadja. (28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

Az EHÖK alapszabálymódosítást a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.  

 

b, TTK HÖK alapszabálymódosítás 

Horváth Luca elmondta, hogy tegnap tartották a TTK Küldöttgyűlését, és számos új javaslat született. 

Elmondja, hogy szeretnék bevezetni azt, hogy a tisztségviselésekhez kötelező legyen az aktív hallgatói 

jogviszony. Az új tisztségviselők az őszi szemeszter első napjával lépnének a pozíciójukba, s ez a 

pozícióátadás gördülékenységét segítené elő. Másik változtatás, hogy egy területet megszüntetnének, 

mégpedig úgy, hogy beolvasztanák egy nagyobb egységbe. Mayer Katalin kérdése, hogy előfordulhat-e az, 

hogy az egyik héten még az egyik, következő héten pedig egy másik ember foglalkozik-e az ügyekkel. 

Horváth Luca elmondja, hogy rosszul mondta az előbb, a váltás a regisztrációs héten kezdődne. 

A TTK HÖK alapszabálymódosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.  

 

5. Egyebek 

Horváth Mihály elmondja, hogy elvileg ezen a héten, pénteken elkészülnek az évkönyvek. Elmondja, hogy 

elnézést kérnek a csúszásért, de pénteken meg fognak érkezni, és a jövőhéten már mindenki át tudja majd 

venni. Elmondja, hogy hivatalos információ még nem ment ki, de idén is lesz EHÖK karácsony, 

valószínűleg december 17-én, mindenkit szeretettel várnak.  

Ülés vége: 19:04 
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Határozatok Horváth Mihály elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés  

egyhangúlag elfogadta. 

Badinszky Áron alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag elfogadta. 

Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Hulik Bernadett tanulmányi alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Martina Fanni szociális alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Menyhárt Barbara 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. 

Kovács Viktória kommunikációs alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Szabó Cristopher szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Blankó Miklós, az ELTE PRESS főszerkesztőjének 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Porkoláb Eszter esélyegyenlőségi referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Horváth Viktória sportügyi referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Horváth Szandra tanárképzési referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Lakatos Dorina elnöki referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

A Küldöttgyűlés Csajkás Eszter szenátusi tagságát 28 igen, 

0 nem, 0 tartózkodással megszavazta. 

A tanárképzési referens szenátusi mandátuma február 19-

ig lesz érvényben.  
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Az EHÖK alapszabálymódosítást a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag elfogadta.  

A TTK HÖK alapszabálymódosítását a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag elfogadta.  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 

 

____________________________________

____________ 

Horváth Mihály 

elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

____________________________________

____________ 

Varga Ádám Zoltán 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

________________________________________________ 

Lakatos Dorina 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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