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Jegyzőkönyv 

2019. február 20. (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, Tudományos alelnök megválasztása 

b, Szociális alelnök megválasztása 

4. Alapszabály-módosítás 

a, ELTE HÖK Alapszabály 

b, PPK HÖK Alapszabály 

c, BTK HÖK Alapszabály 

d, TÓK Alapszabály 

e, KolHÖK Alapszabály 

f, TTK HÖK Alapszabály 

5. Hallgatói normatíva felosztásának módosítása 

6. Egyebek 

 

Ülés kezdete: 18:34 

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

összehívás során. Varga Ádám elmondja, hogy az alapszabály alapján 168 órával az ülés előtt kell kiküldeni 

a meghívót, ez három órával és öt perccel később valósult meg. Horváth Mihály ismerteti, hogy egyeztetett 

ezzel kapcsolatban, s ha a Küldöttgyűlés kétharmados többséggel megszavazza, akkor el lehet tekinteni a 

háromórás csúszástól. Zentay Dorottya kéri, hogy szavazzák meg ezt a Küldöttgyűlést az alapszabályok 

miatt, mert több alapszabály is érintett jelenleg, ezáltal a szenátusra való küldés is csúszni fog. Horváth 

Mihály ismerteti az okokat, amelyek miatt nem került kiküldésre minden időben. Volt olyan módosítási 

javaslat, amelyet tegnap este kaptak meg, hogy még alakítsanak rajta, az elnökség nem tárgyalta egy részét az 

EHÖK alapszabály módosításának. Bárdosi Bence elmondja, melyek azok az okok, amelyek szerint nem 

kellene jelenleg Küldöttgyűlést tartani. Szerinte nem jó döntés egy szabálytalanul összehívott 
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Küldöttgyűlésen alapszabályok módosításáról dönteni, valamint egy szociális alelnök tisztségéről, aki 

rengeteg hallgató adatait fogja majd látni.  

Horváth Mihály elmondja, hogy az egyeztetések alapján az ülést meg lehet tartani szabályosan. Zentay 

Dorottya hozzáteszi, hogy a három óra nem olyan nagy idő, hogy ne lehetne ettől megtartani. Fejes 

Richárd kérdése Bárdosi Bence felé, hogy erre miért az ülés előtt másfél órával kellett rávilágítani. Szalóki 

Orsolya válaszol, hogy ő javasolta EHÖK EB tagként Bárdosi Bencének, mivel a Küldöttgyűlésen az 

Ellenőrző Bizottság tagjaként vett volna részt, s tudta, hogy az első fontos kérdés az lesz, hogy szabályosan 

lett-e összehívva az ülés, ezért kötelességének érezte, hogy ellenőrizze, ez valóban szabályosan történt-e. 

Varga Ádám elmondja, hogy az ülés valóban szabálytalanul lett összehívva, de kétharmados döntéssel ettől 

el lehet térni. Vigh Patrícia hozzáteszi, hogy amennyiben az EHÖK Küldöttgyűlése kétharmaddal eltérhet 

az alapszabálytól, semmiképp nem tartja szabálytalannak azt az ülést, amely ily módon zajlik le, még ha az 

összehívása szabálytalanul is történt. Bárdosi Bence elmondja, hogy arra az esetre gondolt, amelyben a 

Küldöttgyűlés folytatása szavazás nélkül történik, abban az esetben, ha kétharmados többséggel 

megszavazzák a Küldöttgyűlés folytatását, ezt természetesen lehet folytatni.  

Az Ellenőrző Bizottság mandátumellenőrzést tart, ez alapján 18 szavazat szükséges a Küldöttgyűlés 

folytatásához. Horváth Mihály szóban előterjeszti Varga Ádám javaslatát, amely a következőképpen 

hangzik: Támogatja-e Ön, hogy a Küldöttgyűlés kétharmados többséggel eltérjen az EHÖK Alapszabály 12. 

paragrafus második bekezdésében deklarált 168 órától a meghívó kiküldésére vonatkozóan, s megtartsa a 

Küldöttgyűlést a mai napon. 

A Küldöttgyűlés a Küldöttgyűlés mai napon való megtartásával 23 igen, 0 nem, 4 tartózkodással egyetért. 

A Küldöttgyűlés 27 fővel határozatképes. 

Horváth Mihály jegyzőkönyvvezetőnek Lakatos Dorinát javasolja, az ő személyével a Küldöttgyűlés 27 igen, 

0 nem, 0 tartózkodással egyetért. 

Horváth Mihály ismerteti, hogy az eredetileg kiküldött napirendhez képest kettő módosítást szeretne tenni, 

az egyik a TTK HÖK Alapszabály módosítása, a másik az ötödik napirendi pont, a hallgatói normatíva 

felosztásának változása.  

Szalóki Orsolya ismerteti azokat a napirendi pontokat, amelyek utólag lettek kiküldve, s így szükséges 

szavazni ezek tárgyalásáról is, ez az önkormányzat féléves beszámolója, valamint az alapszabályok 

módosítása. Horváth Mihály szavazásra bocsájtja, hogy ezen napirendi pontokat tárgyalja-e a mai 

Küldöttgyűlés. 

A Küldöttgyűlés az önkormányzat féléves beszámolójának tárgyalását 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megszavazta. 
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A Küldöttgyűlés az alapszabályok módosításának tárgyalását 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megszavazta.  

 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

Horváth Mihály elmondja, hogy a múlt héten Horváth Lucával találkoztak a kancelláriai vezetéssel. A 

megbeszélés tárgya a terepgyakorlatokból indult ki a tantervhez kapcsolódó költségek miatt, amelyek több 

kart is érintenek. Ezek a tantervben kötelezettségként jelennek meg, amelyek elvégzése szükséges, de plusz 

költségeket jelentenek a hallgatók számára. Ezen költségeket szükséges lenne, hogy az egyetem befogadja, s 

ezt a kérésüket az egyetem is támogatta. Egyszer már megtörtént az összesítése annak, hogy ezek a karokon 

hogyan valósulnak meg jelenleg, de most újból kér mindenkit, hogy a saját karon lévő efféle költségeket 

mindenki gyűjtse össze, hogy ezeket együttesen tudják továbbítani. 

 

Horváth Mihály elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Badinszky Áron elmondja, hogy volt ma egyeztetésen az ELTE Szolgáltató KFT-nél elszámolni a Jeges 

Est dolgait. Nagyjából 1800 fő váltott jegyet a programra, ami egy jó eredmény, az esemény pozitív mérleggel 

jött ki, a református kollégium számára adományokat gyűjtöttek, amely szintén sikeres volt. 

Badinszky Áron alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Eszterhai Marcell elmondja, hogy február 25-én fognak EHSZÖB ülést tartani, jelenleg folyik a 

párhuzamos képzés kompenzációjának bírálata.  

Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Hulik Bernadett nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, és kéri annak elfogadását.  

Hulik Bernadett tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Menyhárt Barbara elmondja, hogy kiírásra került a teljes képzéses nemzetközi hallgatók 

érdekképviseletéért felelős operatív bizottsági tag tisztségére vonatkozó pályázat. Erre egy pályázat érkezett 

be, erről az elnökség fog döntést hozni. A Nemzetközi Iroda felkérte a 2019/2020-as részképzési pályázatok 

bírálására, erre nyolc hallgatói pályázat érkezett be, ebből hetet javasolt támogatásra. Szervezik a KEK nyitó 

konferenciáját. Részt vett a Stipendium Hungaricum gáláján. A mentorhálózattal igyekeznek értékelni az 

elmúlt időszakot, s javítani a mentorrendszer jelenlegi hibáit. A Külhoni Programmal kapcsolatban is 

egyeztetések folynak, elsősorban Veres Mártonnal, a holnapi napon fognak Komáromba utazni. Veres 

Márton felkérte őt, hogy a jövő évtől vegye át a HÖOK Külhoni Program vezetését, ennek a felkérésnek ő 

eleget tett. 
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Menyhárt Barbara külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Czinege András nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját, és kéri annak elfogadását, de elmondja, hogy ez 

az utolsó Küldöttgyűlése, így szeretne elköszönni. 

Czinege András gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Bartók Bálint nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Bartók Bálint tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

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

Kovács Viktória kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

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

Blankó Miklós, az ELTE PRESS főszerkesztőjének beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 

elfogadta.  

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

Horváth Viktória sportügyi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Horváth Szandra elmondja, hogy sikerült a PPK új tanárképzési bizottságba delegált tagjával találkozni, 

valamint a gyakorlattal kapcsolatban felmerültek Neptunnal kapcsolatos problémák, mert hibaüzeneteket 

kapnak a hallgatók, ezekkel a Tanárképző Központ folyamatosan foglalkozik és javítja őket.  

Horváth Szandra tanárképzési referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

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

Lakatos Dorina elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 28igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Horváth Mihály kérdése, hogy ki az, akinek tetszett a féléves beszámoló modell, amely azt a célt is szolgálja, 

hogy ha kikerül a honlapra, ne egyesével kelljen nézni, hanem egyben legyen egy összefoglaló. Kérdése, hogy 

megéri-e írni ilyet a következő félévre vonatkozóan is. Fejes Richárd kérdése, hogy ha a kabinet minden 

hónapban ír, akkor kérdéses, hogy szükséges-e a félév végén egy összefoglaló is. Horváth Mihály 

hozzáteszi, hogy ez nem az idő kérdése, hanem azért fontos, hogy ne a havi lebontásokból kelljen 

kibogarászni az információkat. Kreszadló Dóra elmondja, szerinte teljesen más a kettő célközönsége, mert 

a Küldöttgyűlés megkapja a havi beszámolókat, a hallgatók pedig, akik érdeklődnek a hallgatói 

önkormányzat munkája iránt, egy féléves összefoglalóból könnyebben átlátják a dolgokat. Menyhárt 
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Barbara elmondja, hogy azért is van értelme a féléves beszámolónak, mert így a különböző projekteket 

egyben lehet látni, s az is könnyebben átlátja, akinek például a külügyekhez nincs sok kötődése. 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

 Varga Ádám elmondja, hogy kikerültek a részönkormányzatokhoz az Ellenőrző Bizottság beszámolói. 

Számot kell adni arról, hogy az elmúlt önkormányzati időszakban minden az alapszabálynak megfelelően 

működött, jelen Küldöttgyűlés összehívását leszámítva.  

3. Személyi ügyek 

Varga Ádám ismerteti, hogy a BTK HÖK részéről Mayer Katalint javasolja a szociális alelnöki 

tisztségre, a TáTK HÖK pedig Nagy Lizát javasolta tudományos alelnöki pozícióra. Jancsó 

Dorottya elmondja, hogy fenntartják Mayer Katalin jelölését az elmúlt időszak munkája miatt, 

amelyet megbízottként töltött el, s az ez idő alatt energikusan folytatta tevékenységét. Kerezsi 

Dorottya szintén fenntartja a jelölését. Vitovszki Marcell elmondja, hogy az elmúlt időszakban 

végzett munkájuk alapján szerinte mindketten alkalmasak lesznek a tisztségek betöltésére. 

a, Tudományos alelnök megválasztása 

Nagy Liza elfogadja a jelölést, s elmondja, nem áll fenn összeférhetetlenség. Ismerteti, hogy két 

és fél éve dolgozik a TáTK Hallgatói Önkormányzatában, ez alatt jelen volt az ellenőrző 

bizottságban, gazdasági alelnökként, majd pedig ügyvivő elnökként tevékenykedett. Bár jelenleg 

nem egy célratörő pályázatot adott le, a jövőben a terveiben van, hogy Bartók Bálint korábban 

elindított kezdeményezéseit, például a konferenciák közvetítését tovább fogja vinni, célja eljuttatni 

több karra is. A kommunikációval kapcsolatban szeretné megerősíteni, mert korábban sajnos 

problémák volna a bizottsági üléseken való részvétellel.  

 

b, Szociális alelnök megválasztása 

Mayer Katalin elmondja, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség, s elfogadja a jelölést. 

Bemutatkozik, ismerteti terveit, céljait a jövőre vonatkozóan. Büszke arra, hogy az első pillanattól 

kezdve szociális ügyekkel foglalkozott a részönkormányzati munkája során. A pályázatában 

kifejtette elképzeléseit, ezt rövidebben mutatja be. A szociális támogatás leadását megelőző 

időszakban felkészítéseket tartott a részönkormányzatokon, s ezek sok tapasztalattal, haszonnal 

jártak azt illetően, hogy a jövőben gördülékenyebb legyen a közös munka. A jövőben a szociális 

pályázat újra gondolása, egységesítése is tervben van, amely keretein belül a pályázati kiírást, és a 

felületet is módosításra szánnák. 
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4. Szabályzatok 

a, ELTE HÖK Alapszabály 

Horváth Mihály ismerteti az alapszabály módosítási javaslatait. Átvételre került, hogy a 

választásokat iktatni kell, jegyzőkönyvet írni róla. Rendelkezik arról, hogy egy ilyen jegyzőkönyvnek 

milyen kritériumoknak kell megfelelni, magában foglalja a választás időtartamát, a választásra 

jogosultak számát stb. Megkülönbözteti a nappalis, valamint a nem nappalis hallgatókat, s ezáltal 

könnyebben meg lehet állapítani, hogy a nappalis hallgatók 25 %-a leszavazott-e. Átkerült a HÖOK 

választási kódexe, amely korábban mellékletként szerepelt, de mégis több problémát vetett fel. Ez 

innentől nem mellékletként, hanem a szabályzat részeként fog szerepelni a fő szövegben. Azokat a 

pontokat, amelyek általánosan több egyetemre vonatkoztak, ELTE specifikussá tették. Egy 2014-

es kancellári utasításban szerepelnek az átadás-átvétel lezajlásának módjai. Ez a szöveg már elavult 

volt, ezeket frissíteni kellett. Az átvétel arról szól, hogy öt munkanapon belül az új elnöknek el kell 

küldeni a jegyzőkönyvet a választásról, valamint az átadás-átvétel dokumentumait a rektornak, a 

kancellárnak, a gazdasági főigazgatónak, hallgatói ügyekért felelős rektori biztosnak és a kari 

vezetőknek. Az átadás-átvétel során gondoskodni kell arról, hogy az új személy megismerje az 

éppen futó ügyeket, azokhoz kapcsolódó dokumentumokat. Rendelkezik arról, hogy nézzen ki az 

átadás-átvételi jegyzőkönyv: időpont, hely, nevek, tisztségek, átadott ügyiratcsoportok. Benne lesz 

az adatvédelem, amelyre figyelni kell az átadás-átvétel során. 

 

A Küldöttgyűlés a továbbiakban 27 mandátummal van jelen.  

 

Az ELTE HÖK alapszabály módosítását a Küldöttgyűlés 23 igen, 0 nem, 4 tartózkodással elfogadta. 

 

b, PPK HÖK Alapszabály 

Kreszadló Dóra elmondja, hogy ezek a módosítások aktualizálás miatt szükségesek, mert új szak 

indult, több esetben a kari SZMSZ is módosult, szükséges volt a választási körzetek kialakítása, a 

választási bizottság a feltöltetlenség miatt megszűnne. 

A PPK HÖK Alapszabály-módosítását a Küldöttgyűlés 28 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta. 

 

c, BTK HÖK Alapszabály 

Jancsó Dorottya elmondja, hogy az osztatlan tanárszakos hallgatók kevés mandátuma miatt volt 

szükséges módosítani, ezáltal megnövelték ezen mandátumok számát, így már nem öt, hanem tíz 
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mandátum van. A másik praktikai ok, mert a szabadbölcsészet három intézetre tagolódik a kar 

struktúrája alapján, emiatt pedig három intézeti képviselet volt, de egy választókörzetben, ezeket 

pedig összevonták.  

A BTK HÖK Alapszabály-módosítását a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem 0 tartózkodással elfogadta. 

 

d, TÓK Alapszabály 

Zentay Dorottya elmondja, náluk azért volt fontos a változtatás, mert hozzájuk is bekerült a 

tanárképzés, egy szak pedig – az ifjúságsegítő – megszüntetésre került. Ezenkívül formai 

módosítások voltak, valamint a karon létesült egy esélyegyenlőségi iroda.  

A TÓK Alapszabály-módosítását a Küldöttgyűlés 28 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta. 

 

 

e, KolHÖK Alapszabály 

Vitovszki Marcell elmondja, hogy a KolHÖK alapszabályának módosítása azért szükséges, mert 

felújítás miatt bezárásra került a Kunigunda utcai kollégium, s ők ideiglenesen a Nagytétényi úti 

kollégiumban vannak elszállásolva. Az ottani munkákban egy taggal, s annak tanácskozási jogával 

részt vehetnek. 

A KolHÖK Alapszabály-módosítását a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

 

f, TTK HÖK Alapszabály 

Vigh Patrícia elmondja, hogy ez egy korábbi alapszabály módosításának módosítása, mert akkor 

a Kari Tanács visszadobta az alapszabályt egyéb pontosításokra hivatkozva. Fogalmazási, 

helyesírási hibákat módosítottak benne, pontosították a mentorrendszert. Deák Péter hozzáteszi, 

melyek voltak azok az okok, amiért a Kari Tanács visszadobta az alapszabály módosítását, s 

elmondja, ezek már módosításra kerültek. Horváth Mihály kiegészíti, hogy beszélt Horváth 

Lucával, s egyedül a TTK HÖK az, amely egyeztet a Kari Tanáccsal az alapszabállyal kapcsolatban. 

A TTK HÖK Alapszabály módosítását a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

 

5. Hallgatói normatíva felosztásának módosítása 

Horváth Mihály ismerteti az ösztöndíjmódosítás menetét. Elmondja, hogy 2018 előtt utoljára 

2007-ben változtak az ösztöndíjak, ezzel kapcsolatban a HÖOK indította el a fellépést, amely a 

Jövőkép Program nevet viselte, s ebben az ösztöndíjakon túl több, az egyetemet érintő kérdésre, 
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problémára kerestek megoldási lehetőséget. Ezek után az az EMMI és a HÖOK között kötött 

megállapodás értelmében több célkitűzést befogadott a minisztérium, amelyek közül a 

legfontosabb volt, hogy 40%-kal fog növekedni a szociális ösztöndíj. Ez 2018 szeptemberében 

célforrásként került az egyetemhez. A támogatás három részre oszlik el, hallgatói normatíva, 

lakhatási támogatás, tankönyv és jegyzettámogatás. A szociális támogatásban az volt a cél, hogy 

akik megkapják a támogatást, azok tényleg azt az összeget kapják, amely szükséges. Ezek során a 

2018 tavaszi félévhez képest 28-ról 27 pontra csökkent a ponthatár, 600 Ft-ról pedig 800 Ft-ra nőtt 

a pontpénz, ez összesen 33%-os növekedést hozott. A 2018-as emelés törvénnyel is módosult, 

amelynek következtében az emelés beépült a kiadásra kerülő összegekbe, s ezáltal szétoszlanak a 

tanulmányi ösztöndíjakba, ISZTK keretbe stb. Ezek alapján szükséges az érkező növekményt 

módosítani, a hallgatói normatívát, a lakhatási támogatást lehet mozgatni, de a jegyzettámogatás fix. 

Kérdéses, hogy a hallgatói normatíva átcsoportosítása elegendő lesz-e a kiosztásra szánt összeghez. 

Mivel ez kevés, ezért a lakhatási támogatás változtatása is felmerült. 2016-tól ez 70-30%-os 

arányban oszlott el, s ez szintén változtatásra került, ebben az félévben 36,5 %, illetve a 

Fogyatékosügyi Központ maradványával a szociális támogatás kerete 1 milliárd 66 millió forint. 

20:19 perctől a Küldöttgyűlés létszáma 28 fő. 

A hallgatói normatíva felosztásának módosítását a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja. 

6. Egyebek 

Mayer Katalin szociális alelnöki pályázatát a Küldöttgyűlés 22 igen, 5 nem, 1 érvénytelen szavazattal elfogadta. 

Nagy Liza tudományos alelnöki pályázatát a Küldöttgyűlés 25 igen, 3 nem, 0 érvénytelen szavazattal elfogadta. 

 

Horváth Luca elmondja, hogy méltatlannak tartja Küldöttgyűlésen a TTK HÖK képviselőivel 

kapcsolatban elhangzott rosszindulatú megjegyzéseket, s kéri, hogy ezeket a jövőben mellőzzék. 

Horváth Mihály elmondja, hogy a mai ülés kezdetéért vállalja a felelősséget, ezt az elnökség 

napirendi pontjára fogja tűzni ennek tárgyalását.  

Ülés vége: 20:39 

  

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 

9 

 
 

Határozatok A Küldöttgyűlés a Küldöttgyűlés mai napon való 

megtartásával 23 igen, 0 nem, 4 tartózkodással egyetért. 

Horváth Mihály elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 27 

igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Badinszky Áron alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 27 

igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással elfogadta. 

Hulik Bernadett tanulmányi alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Menyhárt Barbara külügyi alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Czinege András gazdasági alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Bartók Bálint tudományos alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Kovács Viktória kommunikációs alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Blankó Miklós, az ELTE PRESS főszerkesztőjének 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 

0tartózkodással elfogadta. 

Horváth Viktória sportügyi referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Lakatos Dorina elnöki referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Horváth Szandra tanárképzési referensi beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

A Küldöttgyűlés az önkormányzat féléves beszámolójának 

tárgyalását 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megszavazta. 

A Küldöttgyűlés az alapszabályok módosításának 

tárgyalását 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megszavazta.  

A PPK HÖK Alapszabály-módosítását a Küldöttgyűlés 

28 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta. 
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A BTK HÖK Alapszabály-módosítását a Küldöttgyűlés 

28 igen, 0 nem 0 tartózkodással elfogadta. 

A TÓK Alapszabály-módosítását a Küldöttgyűlés 28 igen 

0 nem 0 tartózkodással elfogadta. 

A KolHÖK Alapszabály-módosítását a Küldöttgyűlés 28 

igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

A TTK HÖK Alapszabály módosítását a Küldöttgyűlés 

28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

Az ELTE HÖK alapszabály módosítását a 

Küldöttgyűlés 23 igen, 0 nem, 4 tartózkodással elfogadta. 

A hallgatói normatíva felosztásának módosítását a 

Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja. 

Mayer Katalin szociális alelnöki pályázatát a 

Küldöttgyűlés 22 igen, 5 nem, 1 érvénytelen szavazattal 

elfogadta. 

Nagy Liza tudományos alelnöki pályázatát a 

Küldöttgyűlés 25 igen, 3 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

elfogadta. 
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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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