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Jegyzőkönyv 

2019. május 15. (szerda) 18:00 óra 

Helyszín: ELTE BTK (, Kari Tanácsterem) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

2. Az EHÖK 2019-es költségvetési előirányzatának elfogadása 

3. Egyebek  

Ülés kezdete: 18:09 

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

összehívás során.  

Gyurcsó Ágnes válaszol, hogy az ülés szabályosan lett összehívva. 

A Küldöttgyűlés 35 fővel határozatképes. 

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

egyhangúlag egyetért. 

Horváth Mihály felkéri Kurdics Zoltánt a szavazószámláló bizottságba. 

Kurdics Zoltán szavazószámláló bizottsági tagságát a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja. 

Horváth Mihály ismerteti a napirend módosítására tett javaslatát. A napirendbe eszerint bekerül az elnöki 

beszámoló, a szenátusi tag választása, illetve a TáTK HÖK Alapszabályának módosítása. 

Horváth Mihály napirend módosítási javaslatát a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja. 

Horváth Mihály ismerteti az ez alapján létrejött napirendet, mely a következő. 

1. Elnöki beszámoló 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. Szenátusi tag választása 

4. Az EHÖK 2019-es költségvetési előirányzatának elfogadása 

5. Az ELTE HÖK Alapszabályának módosítása 
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      a, TáTK HÖK Alapszabály-módosítás 

6. Egyebek  

A módosított napirendet a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja. 

Horváth Mihály köszönti Korinek Jankát, a PPK HÖK újonnan megválasztott ügyvivő elnökét, valamint 

az újonnan megalakult Szakmai Szövetséget, amely a természettudományos hallgatók szakmai szövetsége. 

 

1. Elnöki beszámoló 

Horváth Mihály elmondja, hogy a mai nap az utolsó nap, amikor lehetőség van a Küldöttgyűlés tartására, 

hiszen a szenátusban elfogadott határozat szerint május 15-ig minden részegységnek szükséges 

költségvetéssel rendelkeznie. Az elmúlt hetekben több rendezvény volt, a Bölcsész Napok, a LEN, illetve a 

HÖOK Közgyűlése amelyeken az EHÖK Kabinet segítőként elfoglalt volt, emiatt az írásos beszámolók 

elfogadására ezen az ülésen nem kerül sor, hanem a soron következő Küldöttgyűlésen lesznek egyszerre 

tárgyalva.  

A múlt héten lezajlott a HÖOK 30 éves ünnepi közgyűlése, amelyet az ELTE, BME és a HÖOK közösen 

szervezett Budapesten. Kifejezi köszönetét Eszterhai Marcellnak és Menyhárt Barbarának, a szervezésben 

nyújtott munkájukért. Múlt héten tartotta az ESU az aktuális Közgyűlését. Az ülésen döntöttek a következő 

Board Meeting helyszínéül, aminek a rendezési jogát végül Magyarország nyerte el.  

Az ESU emberi jogi biztosa egy napos határidővel kérte, hogy a HÖOK ismertesse, mit tesz az országban 

az emberi jogok védelméért, különösen a CEU és a Nemzetközi Tanulmányok mesterszak megszüntetése 

kapcsán. Ezzel kapcsolatban Kosztrihán Dávid HÖOK külügyekért felelős elnökségi taggal egyeztetettek, 

akinek minden segítséget megadtak az ügyben. Ennek eredményeképpen a szavazáson Magyarországnak 

ítélték következő Board Meeting szervezését.  

A HÖOK keretein belül alakult Választási Kódex munkacsoport a hétvégén ülésezett első ízben az ELTEn 

Egyeztetések folynak azzal kapcsolatban, hogy a hallgatói önkormányzatok tisztségviselőit milyen 

összeférhetetlenségi körülmények veszik körül. A jelenleg hatályos kódex előírja a párttagság, pártok ifjúsági 

szervezetei és szakszervezetek összeférhetetlenségét, amelynek a betartása érdekében egyeztetés folyik 

egyrészt dr. Horváth Georgina hallgatói ügyekért felelős rektori biztossal, valamint Pintér Mihállyal, a 

hallgatók ügyvédjével. Ez azért fontos, mert a későbbiekben a megválasztott tisztségviselőknek nyilatkozni 

kell, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség esetükben.  
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Beérkeztek az Egyetemi Ombudsman pályázatok, összesen hat pályázat érkezett be. A pályázatokat egy 15 

fős bizottság fogja véleményezni. Mindenkit egyesével fognak meghallgatni, amelynek lesz EHÖK és 

EDÖK delegáltja is, így szeptemberre valószínűleg összeáll az ELTE Egyetemi Ombudsman.  

A gólyatáborokkal kapcsolatban elmondja, hogy a Zánkai Sport- és Rendezvényközpontba tervezett 3 

gólyatábort végül az egyeztetések ellenére felújítási munkák miatt végül nem lehet azon a helyszínen 

megtartani, így a kiírás a tervezetthez képest csúszni fog. Ebben három kar érintett, de a többi kar 

rendezvényét nem fogja felborítani. 

A Küldöttgyűlés az elnöki beszámolót 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadja. 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

Gyurcsó Ágnes elmondja, hogy Varga Ádám a tanulmányi kötelezettségei miatt nem tud itt lenni, de 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. Szenátusi tag választása 

Horváth Mihály ismerteti, hogy azért van erre szükség, mert a Jogi Igazgatóság részéről felmerült az igény, 

hogy amennyiben valamelyik részönkormányzatban a szenátusi delegált elnök ügyvivő státuszban veszi át a 

tisztségét, akkor tagságáról a Küldöttgyűlés határozzon. Korinek Janka személyére ezek alapján szükség 

lesz egy választás.  

A Küldöttgyűlés Korinek Janka szenátusi tagságát 34 igen, 1 érvénytelennel támogatja. 

18:27-től a Küldöttgyűlés 36 mandátummal van jelen. 

4. Az EHÖK 2019-es költségvetési előirányzatának elfogadása 

Horváth Mihály ismerteti az ELTE HÖK költségvetését. A múlt évben más struktúrát választottak a 

költségvetés megalkotásánál, amely eltér az Alapszabályban foglalt forrásallokációs modelltől. A kiküldött 

anyagról a múlt heti közös elnökségi és gazdasági bizottsági ülés már egyeztetett. 

Módosításra javasolja, hogy azok a részönkormányzatok, akik az előző évben nem megfelelően költöttek, 

azok számára forrásátadás történjen, amelyeket a gólyatáborokra, illetve a szabadegyetemre lehessen 

fordítani. A KolHÖK esetében a tavalyi költés rendezésére egy olyan javaslatot tettek, amely nem a 350 ezer 

Ft-os közös költségbe történő átmozgatás, hanem van egy 800.000 Ft értékű informatikai eszközparkja, 

melyek kihasználatlanok, így ezt ajánlották fel. Ez a GTI számára mindenképp hasznos lenne, mert nekik 

semmilyen eszközük nincs egyelőre még, valamint Szombathely számára is segítség lenne.  

Horváth Luca hozzáteszi, hogy nem ugyanaz a szám szerepel az Iskolaszövetkezet táblázatában, nem ezzel 

számoltak. Ezt kijavította, s a javított verziót Horváth Mihály újból ki fogja küldeni, hogy mindenki számára 
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meglegyen. Amennyiben a Küldöttgyűlés támogatja, kiszedi a táblázatból a KolHÖK által átcsoportosítandó 

350 ezer Ft-t.  

Bárdosi Bence kérdése, hogy így a gólyatáborok költségvetése hogyan fog alakulni. Horváth Luca válasza, 

hogy a KolHÖK által adott 350 ezer Ft-al lett volna 30, 5 millió, így pedig 30 millió 150 ezer Ft lesz a 

gólyatábori költségvetés. Horváth Mihály hozzáteszi, hogy a gólyatáborokra jelenleg magasabb összeggel 

számoltak, mint a korábbi évben, de ezek mozgatható összegek. Tervben van egy EHÖK Vezetőképző 

megtartása, amely csak akkor lesz megtartva, ha megfelelő létszámban lesznek rá érdeklődők, s amennyiben 

elmarad, az erre félretett összeget is lehet a gólyatáborokra fordítani. 

Bárdosi Bence észrevétele, hogy a címben 2018 szerepel, s ezt módosítsák 2019-re. Horváth Mihály 

hozzáteszi, hogy folyik az egyetetés kancellár úrral, valamint a gazdasági főigazgatóval, ahol már a jövő évi 

költségvetés is téma, hogy hogyan kerüljenek a források elosztásra, valamint, hogy az idei forrást hogyan 

lehet megtoldani. 

A Küldöttgyűlés a KolHÖK 350 ezer Ft-os pénzügyi átmozgatása helyett a KolHÖK részéről történő informatikai eszközök 

beadását 33 igen, 1 nem, 1 tartózkodással, 1 távolmaradással támogatja. 

A Küldöttgyűlés az EHÖK 2019-es költségvetési előirányzatát 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

5. Az ELTE HÖK Alapszabályának módosítása 

      a, TáTK HÖK Alapszabály-módosítás 

Kerezsi Dorottya ismerteti a módosítás pontjait. A választás ezentúl közvetlen lesz, mivel a Küldöttgyűlés 

kis létszámú, s ez így praktikusabb lesz. Átírták a választási körzeteket az új szakok miatt, valamint voltak 

mesterszakok, amelyek nem voltak beosztva körzetekbe. A bizottságokban helyet alakítottak ki a nemzetközi 

hallgatók képviseletére.  

A Küldöttgyűlés a TáTK HÖK Alapszabály-módosítását 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

6. Egyebek 

Horváth Mihály elmondja, hogy május 27-től június 4-ig tartanak a tanári pályaalkalmassági vizsgák, és kéri, 

hogy a hallgatói képviselők ebben működjenek együtt, s jelentkezzenek segíteni. 

Kovács Viktória elmondja, hogy szombaton kerül megrendezésre az EHÖK csapatépítő nap. Egyéni 

regisztráció van, így aki tervez jönni, az jelentkezzen, illetve a focikupára is lehet jelentkezni. A fogyasztásra 

szánt italokat mindenki magának biztosítja. 

Vitovszki Marcell elmondja, hogy elindult a 2019-es kollégiumi felméréses kérdőív, mindenki töltse ki, s 

kéri, hogy juttassák el a kollégiumi ismerőseikhez.  

Ülés vége: 18:43 
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Határozatok  Kurdics Zoltán szavazószámláló bizottsági tagságát a 

Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja. 

Horváth Mihály napirend módosítási javaslatát a 

Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja. 

A módosított napirendet a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással támogatja. 

A Küldöttgyűlés az elnöki beszámolót 35 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással elfogadja. 

A Küldöttgyűlés Korinek Janka szenátusi tagságát 34 igen, 

1 érvénytelennel támogatja. 

A Küldöttgyűlés a KolHÖK 350 ezer Ft-os pénzügyi 

átmozgatása helyett a KolHÖK részéről történő 

informatikai eszközök beadását 33 igen, 1 nem, 1 

tartózkodással, 1 távolmaradással támogatja. 

A Küldöttgyűlés az EHÖK 2019-es költségvetési 

előirányzatát 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

A Küldöttgyűlés a TáTK HÖK Alapszabály-módosítását 

36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 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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