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Jegyzőkönyv 

2018. november 14. (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, EHÖK Tanárképzési Referens megválasztása 

4. Szabályzatok 

a, IK HÖK Alapszabály 

b, EHÖK Külügyi Bizottság ügyrendje 

5. Egyebek 

 

Ülés kezdete: 18:08 

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

összehívás során.  

A Küldöttgyűlés 26 fővel határozatképes. 

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

egyhangúlag egyetért. 

Az előzetesen kiküldött napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja.  (26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

Horváth Mihály elmondja, hogy a hétfői napon ülésezett a Költségvetési Tanács, amelyről készült egy 

sajtóközlemény is, és megtalálható az ELTE honlapján. Oka, hogy gazdasági problémák léptek fel, amelyek 

mindenkire hatással lesznek. Elmondja, hogy a hétfői szabályzaton elfogadásra került az egyetem 

Ombudsman szabályzata. Elmondja, hogy az ELTE minőségügyi irodáját, s annak vezetőjét a rektor 

felmentette a munkavégzés alól, ami azért fontos, mert ők végzik az OHV kérdőívek kiértékelését. A 

kérdőívek továbbra is ki lesznek küldve, s fel fogják dolgozni azokat. 
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Horváth Mihály elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés  egyhangúlag elfogadta. 

Badinszky Áron elmondja, hogy Vitovszki Marcell el fogja látni  az informatikai feladatokat az EHÖK-

ben, amíg nem lesz másik személy. Elmondja, hogy tegnap elküldték a harmadik változatát az évkönyveknek 

a nyomdába, s ez hamarosan meg fog érkezni. 

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 lezajlott a párhuzamos képzés kompenzációjára beérkezett pályázatok 

elbírálása, valamint tartott egy bizottsági ülést. 

Hulik Bernadett tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Martina Fanni elmondja, hogy pénteken lezárult a rendszeres szociális pótpályázatok bírálása, 136 kérvény 

érkezett be. Elbírálták a rendkívüli szociális pályázatokat is. Tegnap találkozott az ÁJK új szociális elnökével, 

elkezdték a közös munkát, és igyekszik minél gyorsabban felzárkóztatni.  

Horváth Mihály elmondja, hogy megérkeztek a 40%-os egyedi kiegészítések a szociális támogatásokhoz az 

egyetemre, amelyek korábban nem érkeztek meg. 

Martina Fanni szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Menyhárt Barbara elmondja, hogy november 6-án tartott külügyi bizottsági ülést, november 7-én pedig 

részt vett a kollégiumi képviselőkkel egy egyeztetésen, a kollégiumban, ahol nemzetközi hallgatók kollégiumi 

elhelyezéséről volt szó, sajnálatos módon nem sikerült megoldani a problémát, de további egyeztetések 

folynak. A napokban elkezdődött a CEPUS pályázatok kommunikációja, a leadási határidő november 30. 

Kéri beszámolójának elfogadását.  

Menyhárt Barbara külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

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

Dávid Szamanta elmondja, hogy mindenki tisztában van a költségstoppal, és a külső körülményekkel, de 

van egy, amelyben ő is felelős, így tartózkodni fognak.  

Czinege András gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 23 igen, 0 nem, 3 tartózkodással elfogadta. 
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Bartók Bálint elmondja, hogy továbbra is be fogja írni a beszámolójába, hogy melyik karok képviselői 

jönnek el a bizottsági ülésekre. Kéri, hogy figyeljék, és ellenőrizzék, hogy megjelentek-e a tisztségviselők. 

Kéri beszámolójának elfogadását.  

Bartók Bálint tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Kovács Viktória elmondja, hogy tegnap egyeztetett az S. Oszkárral, és a hallgatói önkormányzatnak nagy 

szerepe lesz a promózásban, így kéri, hogy ezt minden kar tegye meg.  

Bárdosi Bence kérdezi, hogy az önkormányzatok miért nem lettek megkérdezve a névválasztásban. Kovács 

Viktória elmondja, hogy a név véletlenül alakult így, szerették volna feltüntetni, hogy ez egy ELTE-s 

rendezvény, de másoknak is szól, s egy szóvicc eredménye.  

Kovács Viktória kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Szabó Christopher nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját, és kéri annak elfogadását. 

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

Blankó Miklós nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját, és kéri annak elfogadását. 

Horváth Luca elmondja, hogy a beszámolókban az érintett személy munkájáról kell, hogy szó legyen, nem 

a karok ráfordításáról. Blankó Miklós elmondja, hogy a beszámolónak ez csupán egy része volt. Szabó 

Tamás kérdése, hogy milyen ráfordítást, figyelmet hiányolt. Blankó Miklós elmondja, hogy a beszámolóját 

az alapján írja, amit a főszerkesztőkkel megbeszélnek, hiszen ők is egy bizottságként működnek. Nem 

gondolja, hogy az általa leírtak elmarasztalóak voltak, sokkal inkább figyelemfelhívóak.  

Blankó Miklós, az ELTE PRESS főszerkesztőjének beszámolóját a Küldöttgyűlés 14 igen, 5 nem, 11 tartózkodással nem 

fogadta el. A visszahívásáról a szavazás a személyi ügyeknél történik. 

Porkoláb Eszter elmondja, hogy 13-án részt vett a 6. Fogyatékossági Konferencián a fogyatékossággal élő 

hallgatók akadémiai pályafutásával kapcsolatos előadáson. Illetve, péntekig van a jegyzettámogatási 

pályázatok leadási határideje. 

Porkoláb Eszter esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Berta András kimentését kérte, de szeretné kérni beszámolójának elfogadását. 

Dávid Szamanta elmondja, hogy rendezvényesként jobban ki kellene vennie a részét a rendezvények 

szervezéséből, például a gólyabálok esetében. A bizottsági ülésen nem tudták meg tőle, hogy a 

szemeszterzáróról milyen információk vannak, ezért nemmel fognak szavazni rá. 
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Berta András rendezvényekért felelős referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 18 igen, 4 nem, 8 tartózkodással elfogadta. 

Horváth Viktória kéri, csatlakozzanak a sport projekthez. Részt vett az ELTE egészségfejlesztési 

stratégiájának a bizottsági találkozóján, ezt kancellária is kiemelt fontossággal kezeli, hiszen ez a terület 

fontos. 

Horváth Viktória sportügyi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Vitovszki Marcell elmondja, hogy előző honlapban megválasztották a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat 

elnökének, s meg kell szüntetnie az összeférhetetlenséget, így lemond informatikai referensi tisztségéről. 

Vitovszki Marcell informatikai referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodással 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 időszak munkában teljes volt. A GTI alapszabálya már jó állapotban 

van, ki van adva a hallgatói ügyek rektori biztosának, ha ő rendben találja, akkor készen lesz. A Bárczin 

megtörtént az ügyvivő elnökválasztás, ahol Csajkás Esztert ügyvivő elnöknek választották, de kaptak az este 

folyamán egy levelet, amelyben felmerült a szabálytalanság kérdése, így kérte Esztert, hogy a mai 

Küldöttgyűlésen a korábbi tisztségében legyen jelen. Elmondja, hogy több karon kezdődtek választások, 

ahol több probléma felmerült, mert a választások kiírása sokszor nem volt figyelemmel a saját kari 

szabályzaton kívül az egyetemi kódexre. Ezeket módosították, így a választások kiírása szabályosan történt. 

Arra kéri a részönkormányzatokat, hogy a választások indítása előtt vegyék fel az EHÖK EB-vel a 

kapcsolatot, és segítenek. Horváth Luca kérdése, hogy ki volt ez a személy, hiszen, ha nem kéri az 

anonimitását, akkor el kell mondani. Varga Ádám elmondja, hogy a levélben nem állásfoglalást kért, viszont 

amit kért, azt nem tudja megadni, ezért állásfoglalást fog kapni, ezt viszont nem lehet a Küldöttgyűlés elé 

bocsátani. Bárdosi Bence kérdése, hogy hogyan történhetett meg, hogy volt egy kommunikációs bizottsági 

ülés, amelyen nem jelent meg az EB. Varga Ádám elmondja, hogy ez az ő felelőssége. 

3. Személyi ügyek 

 

a, EHÖK Tanárképzési Referens megválasztása 

A tanárképzési referensi pozícióra egy pályázat érkezett. Vitovszki Marcell elmondja, hogy 

Horváth Szandra korábbi KolHÖK-ben végzett tevékenysége alapján szeretné jelölni Horváth 

Szandrát. Horváth Szandra elfogadja a jelölést. Bemutatkozik, elmondja, hogy az utóbbi időben 
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végezte ezeket a feladatokat, tartott megbeszéléseket a kari tanárképzési referensekkel. Elmondja, 

hogy fontosnak tartja a Tanárképző Központtal való kommunikációt. Fontosnak tartja az 

együttműködést, hiszen fontos, honnan szerzünk információkat, amelyeknek naprakészeknek kell 

lennie. Szeretne támogatója lenni, hogy hallgatói fórumok jöjjenek létre. Áder Nikolett kérdése, 

hogy van-e elképzelés arról, milyen fórumokat tartana, amelyek pozitív irányba fordulnának. 

Horváth Szandra elmondja, hogy ezeknek a fórumoknak azok a hallgatók a mozgatórugói, akik 

változást akarnak elérni, így korábban velük egyeztetne, s ezután ők vennék át a szervezést.  

 

b, Elte-Press főszerkesztő     

Blankó Miklós beszámolója nem kapta meg a támogatást, így a visszahívásáról szavazás történik. 

Horváth Mihály elmondja, hogy Blankó Miklós korábban nem volt hallgatói képviselő, más 

berkekből érkezett, így ő szakmai szempontból nézi a dolgokat. Az elmúlt időszakban nagy 

odafigyeléssel, jó irányba terelte a dolgokat. Benne van az igyekezet, a lelkesedés, a problémákat 

pedig beszéljék meg. Blankó Miklós elmondja, hogy nyitott arra, hogy ezeket megbeszéljék, hogy 

a következőkben nem legyenek hasonló problémák.  

 

4. Szabályzatok 

a, IK HÖK Alapszabály 

Bárdosi Bence elmondja, hogy a legtöbb módosítás a helyesírás javításához, emlékeztető, 

mint kifejezés eltörlése, valamint egy kétkörös pályázati lehetőséget engedélyezzenek a 

bizottsági elnökválasztáshoz, hogy ha a bizottságnak nem sikerül választani, legyen 

kiterjesztve. Több ideje nincs esélyegyenlőség referensük, így szeretnék kivenni ezt a 

tisztséget az alapszabályból.  

 Az IK HÖK alapszabálymódosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.  

b, EHÖK Külügyi Bizottság ügyrendje 

Menyhárt Barbara elmondja, hogy ez egy kiegészítés, amelyet már korábban olvashattak.  

Az EHÖK Külügyi Bizottság ügyrendjének módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.  

 

5. Egyebek 

Horváth Szandra tanárképzési referensi pályázatát a Küldöttgyűlés 24 igen, 2 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

A Küldöttgyűlés által Blankó Miklós 6 igen, 21 nem, 0 tartózkodással nem került visszahívásra.  

Ülés vége: 19:15 
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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 23 igen, 0 nem, 3 tartózkodással 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 14 igen, 5 nem, 11 

tartózkodással nem fogadta el. A visszahívásáról a 

szavazás a személyi ügyeknél történik. 

Porkoláb Eszter esélyegyenlőségi referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Berta András rendezvényekért felelős referens beszámolóját 

a Küldöttgyűlés 18 igen, 4 nem, 8 tartózkodással elfogadta. 

Horváth Viktória sportügyi referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 Vitovszki Marcell informatikai referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Lakatos Dorina elnöki referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
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Az IK HÖK alapszabálymódosítását a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag elfogadta. 

Az EHÖK Külügyi Bizottság ügyrendjének 

módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.  

Horváth Szandra tanárképzési referensi pályázatát a 

Küldöttgyűlés 24 igen, 2 nem, 0 tartózkodással 

elfogadta.  

A Küldöttgyűlés által Blankó Miklós 6 igen, 21 

nem, 0 tartózkodással nem került visszahívásra. 

 

 

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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