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Jegyzőkönyv 

2017. június 16. (péntek) 17:00 óra 

Helyszín: ELTE Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, Kari 

tanácsterem) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Tisztségviselők beszámolói 

2. Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. Hallgatói Önkormányzat elnökének megválasztása 

4. Egyebek 

  

Sujtó Attila köszönt mindenkit. Kérdezi az Ellenőrző Bizottságot, minden rendben volt-

e. Lukács Károly válaszol, igen.  

Mandátumellenőrzés alapján a Küldöttgyűlés 28 fővel határozatképes. 

A napirenden nincs módosítási javaslat. A Küldöttgyűlés a napirendi pontokat 

egyhangúlag elfogadja. 

Jegyzőkönyvvezetőnek Hegedüs Gabriellát jelöli Sujtó Attila, a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag elfogadja. 

Sujtó Attila köszönti Gulyás Tibort, dr. Borhy Lászlót, Pozsár-Szentmiklósy Zoltánt és 

Babos Jánost.  

  

1. Tisztségviselők beszámolói 

  

Sujtó Attila elmondja, hogy a gólyatáborok kiírása a mai napon megtörtént, a cégeknek 

július 29-ig van lehetőség pályázásra. Horváth Luca kérdezi, hogy mit ért el az elnök és 

csapata az elmúlt egy évben. Sujtó Attila szerint a szombathelyi integráció nagyon 

sikeres volt, a hallgatók megkapják a rendelkezésre álló információkat. A Minőségügyi 

Kézikönyv módosításában szerepel az OHV módosítása, ami nagy siker. Horváth Luca 

kérdezi, eredményes évet sikerült-e zárnia. Sujtó Attila szerint igen, mindent nem 

tudtak megvalósítani, ami a pályázatban volt. A budapesti hallgatókkal folyamatosan 
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kapcsolatban voltak az év folyamán. Sok kérdést sikerült tisztázni az ösztöndíjakkal, 

iskolaszövetkezeti kifizetésekkel kapcsolatban.  

Sujtó Attila elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 23 igen, 1 nem, 2 tartózkodással elfogadja. 

Dömötös Tamás Albert elmondja, hogy magáénak érzi a Kabinet sikerét is. Horváth 

Luca kérdezi, elmondja-e szóban is a beszámolóban szereplőket. A beszámolóban 

elmondja, hogy nem volt elégedett magával, nem értékeli sikeresnek az évet. Áldorfai 

Gergő kérdezi, mikor és hogyan fogalmazódott meg benne, hogy a Küldöttgyűlés 

kérdései nem relevánsak. Dömötör Tamás Albert elmondja, hogy Fazakas Áronhoz 

érkezett korábban olyan kérdés LEN-nel kapcsolatban, amiben nem is volt hatásköre. 

Áldorfai Gergő rákérdez az utánpótlásképzéssel kapcsolatos fejlesztéseket. Dömötör 

Tamás Albert ezzel kapcsolatban kettő dolgot emelt ki: Tudásbázis és kisokos, 

mindkettő megvalósult. Dömötör Tamás Albert hozzáfűzi, hogy ez a jelzés egyébként 

az elmúlt három évre vonatkozott.  

Dömötör Tamás Albert elnökhelyettes beszámolóját a Küldöttgyűlés 12 igen, 9 

tartózkodás, 7 nem fogadja el. Bizalmatlansági indítvány következik. 

  

Mandátumellenőrzés alapján  Küldöttgyűlés 29 fővel határozatképes.  

  

Balogh Dániel sikeresnek értékeli az elmúlt évet, de az iskolaszövetkezettel meggyűltek 

a bajok.  

Balogh Dániel gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 24 igen, 4 tartózkodás 

elfogadja.  

Kolláth Mihály kiegészíti a beszámolóját, az ELTE új arculata alakul ki a következő 

években, ezzel kapcsolatban ő vesz részt. Sikeresnek ítéli meg az évet, sok információt 

küldtek tovább hallgatóknak. Korábban sokkal nehezebben használható arculatuk volt, a 

kommunikációs kérdőív is nagyon sikeres volt, és a  mobilapplikáció készül. 

Kolláth Mihály kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 26 igen, 2 

tartózkodással elfogadja. 

Dunka Sarolta Noémi elmondja, hogy a Kárpát-medencei nyári egyetem szervezése 

elindult, és konferencián is részt vehetnek hallgatók Rómában. Sikerült a mobilitási 
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számokat növelni, a szociális kiegészítő támogatás is sikeres volt. Rendezték a viharos 

viszonyt az ESN ELTE-vel.  

Dunka Sarolta Noémi külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja.  

Bencze Norbert kiegészíti a beszámolóját. A különböző pályázati kiírások 

megtörténnek júliusban. Konszolidálódott és normalizálódott a szociális rendszer. 18-20 

pályázat kiírása, lebonyolítása történt az EHSZÖB-ön keresztül. Ezen kívül 

Szombathelyet emeli ki, a szociális és tanulmányi hétvége sikeres volt. Volt tájékoztató 

és honlap is készült. Többször megtörtént a kari bírálók felkészítése a pályázatok során. 

Bencze Norbert úgy gondolja, hogy augusztus 1-ig sok dolgot kell még előkészíteni. A 

vezetőképzőn szó lesz a rendszeres, rendkívüli szociális támogatásról, alaptámogatásról, 

művészeti ösztöndíjakról.  

Bencze Norbert szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

Egervári György beszámolóját elküldte, kiegészíteni nem kívánta.  

Egervári György  szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag támogatja.  

Szalma Edina elmondja, hogy ma reggel részt vett az Oktatási és Képzési Tanácson. 

Szalma Edina pozitívan értékeli az évet, sokszor járt Szombathelyen, sok SEK-es 

megbeszélésen vett részt. Az OHV nyilvánossága is nagy siker. Szerette a tanulmány 

területét.  

Szalma Edina tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 27 igen, 1 tartózkodással 

elfogadja.  

Papp Dorottya elmondja, hogy az elmúlt évben 500-600 pályázattal foglalkozott. 176 

hallgató részesült OTDK kiegészítő támogatásban. Szomorúnak tartja, hogy a felére 

csökkent a tudományos pályázatok költségvetése.  

Papp Dorottya tudományos alelnök beszámolóját Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

Zima Richárd kimentését kérte, nem kívánja kiegészíteni beszámolóját.  

Zima Richárd ELTE Online főszerkesztő beszámolóját a Küldöttgyűlés 25 igen, 1 nem, 2 

tartózkodás szavazatokkal elfogadja. 

Hegedüs Gabriella nem egészíti ki a beszámolóját, elmondja, hogy sikeres volt az 

együttműködés a Rektori Kabinetirodával a hallgatók toborzásával kapcsolatban. 
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Hegedüs Gabriella elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

Dávid Szamanta elmondja, hogy az EFOTT-on jelen lesz az ELTE. Ha visszagondol, sok 

pozitív változás történt a területén. Az akadálymentesítéssel kapcsolatban elértek 

mindent, amit egy HÖK elérhet. Az igények, problémák tolmácsolásra kerültek.  

Dávid Szamanta esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 

Heil Kristóf kimentését kérte. A beszámolóját kiegészíti: a kulturális és szakmai 

pályázatra 16-an pályáztak.  

Heil Kristóf jogi és szabályzati referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 

Fazakas Áron elmondja, hogy pozitívan értékeli az elmúlt egy évet. A karokkal jól 

együttműködtek, sikeresek voltak az összegyetemi rendezvények.  

Fazakas Áron rendezvényekért felelős referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 25 igen, 2 

nem, 1 tartózkodással elfogadja.  

Móczik Alexandra nem tud itt lenni, zajlik a rektori sportpályázat, jövő héten szeretne 

tartani bizottsági ülést.  

Móczik Alexandra sportügyi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 27 igen, 1 nem 

szavazatokkal elfogadja.  

Nagy Anett elmondja, hogy sikerült a tanáris hallgatók finanszírozásával is foglalkozni. 

Eredményes évet zártak le, köszöni a segítséget mindenkinek. 

Nagy Anett tanárképzési referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.  

  

Dömötör Tamás Albert nem szeretné az időt lopni a szavazással, elnökhelyettesi 

tisztségéről lemond. Sujtó Attila elfogadja a lemondását, és a mai naptól a 

vezetőképzőért felelős elnöki megbízott tisztségre nevezi ki. 

  

2. Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

 

Lukács Károly ismerteti a megküldött beszámoló elemeit. A BGGYK-n egy hallgatói 

panasz érkezett be, ki lett vizsgálva. A BTK-n nem volt megkeresés, a KolHÖK-ben egy 

megkeresés volt, de nem tartozott az EB hatáskörébe. A PPK, TÓK  és a TÁTK 
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esetében  nem volt megkeresés. A TTK-ra érkezett kettő. Az IK-n volt rendkívüli EB ülés. 

Az EHÖK EB egy csúszás miatt lett megszólítva, de nem illetékes. Az ÁJK  nem küldött 

tájékoztatót.  

  

Sujtó Attila szeretné bemutatni a további vendégeket: Takács Gyula, a PTE HÖK elnöke, 

Kosztrihán Dávid, az NKE HÖK elnöke, Budai Marcell, a SOTE HÖK elnök.  

  

3. Hallgatói Önkormányzat elnökének megválasztása 

  

Sujtó Attila javasol: az elnökjelölt bemutatkozása 10 perc, kérdések 10 perc, vita 10 

perc, majd a VB tagjairól szimpátiaszavazás, elnökválasztás.  

A Küldöttgyűlés ezzel szimpátiaszavazás keretében egyhangúlag egyetért.  

 

Mandátumellenőrzés alapján a Küldöttgyűlés 29 fővel határozatképes.  

 

Lukács Károly elmondja, hogy 1 pályázat érkezett be Murai László személyében. Az 

elnökjelöltet írásban támogatta a TTK, BTK, KolHÖK, TÁTK, TTK is.  

Murai László elfogadja a jelölést, nem áll fenn összeférhetetlenség.  

Murai László bemutatkozik.  

Menyhárt Barbara elmondja, bátor és felkészült csapatra sokszor hivatkozik. Emeljen 

ki egy dolgot, amit áthoz és egy dolgot, amit elhagy a BTK HÖK-ből. Murai László 

elmondja, hogy az ELTE BTK HÖK élén eltöltött 2 év nagyon jó volt. A végén már nem 

volt annyira egyszerű, úgy érezte, gátja ennek a felkészültségnek és frissességnek. Amit 

áthoz, az a nyitottság és befogadó szemlélet. Amit hátrahagy, az a nemtörődömség. 

Baranyai Melinda kérdezi, hogy az ELTE-n jelenleg beszerzési eljárással bonyolítják le 

a hallgatói rendezvényeket. Kérdezi, hogy háttérbe tudja-e szorítani az érzelmi szálakat. 

Murai László elmondja, hogy az EFOTT Kft.-vel kapcsolatban érkezett a kérdés. A 

korábbi botrányok őt arra nevelték, hogy azokban az emberekben bízzon meg, akik 

olyan munkát végeznek, amilyet ő elvár.  
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Takács Gyula elmondja, hogy lesz egy közös gyermekük, miben látja az együttműködés 

lehetőségét a PTE-vel. A szombathelyi képzéssel kapcsolatban azt látja, hogy az egyetem 

sem nagyon látja, hogy működik együtt a saját központjával.  

Dömötör Tamás Albert kér három jó és három rossz tulajdonságot. Murai László nem 

kezeli a problémákat teljes komolysággal, naiv, sokat beszél egyszerű kérdésekről. Ami 

jó az, hogy nyitott, jól reagál, és azok, akik a bizalmába férkőztek, az utolsó véréig 

harcolni fog.  

Sujtó Attila kérdezi, van-e igény vitára. Nincs.  

Az EB három tagját támogatják a szavazatszedő és számláló bizottság tagjaira.  

  

10 perc szünet 

  

Mandátumellenőrzés alapján a Küldöttgyűlés 30 fővel határozatképes.  

AZ ELTE HÖK Küldöttgyűlés 23 igen, 8 nem szavazattal elnökének választotta Murai 

Lászlót.  

Sujtó Attila gratulál és jó munkát kíván.  

 

4. Tisztségviselők megválasztása 

A referensek megválasztását a Küldöttgyűlés az Alapszabály megfelelő paragrafusa 

alapján delegálja az elnökség hatáskörébe 28 igen, 2 tartózkodás szavazatokkal.  

Az ügyrendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.  

 

Bemutatkoznak az alelnökjelöltek.  

Elnökhelyettes tisztségre egy pályázat érkezett, Boronkay Takáts Réka személyében. A 

TÁTK HÖK, IK HÖK, TTK HÖK, KolHÖK és BTK HÖK is jelöli.  

Boronkay Takáts Réka elfogadja a jelölést, az összeférhetetlenség meg fog szűnni.  

Boronkay Takáts Réka bemutatkozik. A teszten 5/4 pontot szerzett. Baranyai 

Melinda kérdez a szombathelyi integrációval kapcsolatban, korábbi egyeztetésen 

ígéretet tett arra, hogy ezzel kiegészíti a pályázatát, ami nem történt meg. Ez alapján 

hogyan vonná be még jobban a szombathelyi képviselőket a közös munkába. Boronkay 

Takáts Réka szeretne először egyeztetni Egervári Györggyel. Az EHÖK vezetőképzőn is 
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szeretne ismerkedni a tisztségviselőkkel. Czabán Samu elmondja, támogatják a jelöltet, 

de tartózkodni fognak az összeférhetetlenség miatt.  

Czinege András az egyetlen pályázó gazdasági alelnök tisztségre. Jelölést megerősíti a 

BTK, TÁTK, TTK. KolHÖK. IK. Czinege András elmondja, nem áll fenn 

összeférhetetlenség, vállalja a tisztséget. 5/2 pontot szerzett a teszten.  Égerházi Bálint 

a tisztségviselői tesztekkel kapcsolatban kérdez.  

Czabán Samu kérdez az iskolaszövetkezettel kapcsolatban. Mivel közpénz, ezek 

nyilvánosak. Az EHÖK is nyilvánosságra hozhatná a listákat. Mindent meg fog tenni, hogy 

a kifizetések nyilvánosságra kerüljenek.  

Kommunikációs alelnök jelölt Traumberger Zsófia. Helyszíni jelölés alapján támogatja a 

TÓK, KolHÖK, IK. 

Traumberger Zsófia köszöni a jelölést, nincs tudomása összeférhetetlenségről.  

Traumberger Zsófia bemutatkozik. A teszten 5/2,5 pontot ért el. 

A jelölthöz egy kérdés érkezett a BGGyK HÖK delegáltja, Boros Vivien részéről. 

Külügyi alelnök jelölt Dunka Sarolta Noémi. Megerősíti szóban a TÁTK, TTK, IK. 5/5 

pontot szerzett a teszten. 

Szociális alelnökjelölt Eszterhai Marcell. Megerősítés a BTK részéről érkezik. 

Eszterhai Marcell a jelölést elfogadja, összeférhetetlenségről nincs tudomása. 

Eszterhai Marcell bemutatkozik. 5/4,25 pontot szerzett a teszten. Puju Robin kérdezi, 

hogy tervezi-e a bírálók számára közös képzést tartani. Eszterhai Marcell elmondja, 

igen, fontosnak tartja. 

Szombathelyi ügyekért felelős alelnök jelölt Egervári György, nincs jelen.  

Tanulmányi alelnök jelölt Badinszky Áron. Megerősítés: ÁJK, TÁTK. Badinszky Áron 

elfogadja a jelölést, jelenleg fennáll az összeférhetetlenség még. Badinszky Áron 

bemutatkozik. A teszten 5/4 pontot ért el. Krén Heléna kérdezi, milyen kampányra és 

kisokosra gondol  az OHV-val kapcsolatban. A HKR kisokossal kapcsolatban is kérdés 

érkezik. Urbán Kristóf támogatja a jelölést, kérdezi, az összeférhetetlenséget mikor 

tervezi megszüntetni. Jövő hétfőn fog lemondani.  

Tudományos alelnök jelölt Bartók Bálint. Megerősíti szóban a BTK. Bartók Bálint 

elfogadja a jelölést, összeférhetetlenségről nincs tudomása.  Bartók Bálint 

bemutatkozik. 5/2,5 pontot szerzett a teszten. Kérdés nem érkezik.  
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ELTE Online főszerkesztő jelölt Neszvecsko Anna. A TÓK HÖK megerősíti. Neszvecsko 

Anna nem tud összeférhetetlenségről, elfogadja a jelölést. A teszten 5/2 pontot ért el. 

Czabán Samu kérdezi, mi az, hogy negatív hangvételű cikket nem akar megjelentetni.  

Horváth Luca felszólal. Kéri, hogy a teszteket küldjék meg az elnökségi listára. 

  

Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása következik. Négy jelölt van: Androkity 

Bence, Tallér Dániel, Pap Péter, Lukács Károly. 

Kolláth Mihály lesz a szavazatszámláló bizottság tagja Lukács Károly helyett. 

A jelölést vállalják a tagok, összeférhetetlenség nem áll fenn.  

  

Szavazás következik. 

  

Folytatás: 20:03 

 

Sujtó Attila megkéri az EB elnököt, tájékoztassa a Küldöttgyűlést a referensjelöltek teszt 

eredményeiről. Ez megtörténik. 

 

Mandátumellenőrzés alapján a Küldöttgyűlés 29 fővel határozatképes.  

 

Boronkay Takáts Rékát a Küldöttgyűlés 20 igen, 8 nem, 3 érvénytelen szavazattal 

elnökhelyettesnek választotta. 

Czinege Andrást a Küldöttgyűlés 24 igen, 7 nem, 0 érvénytelen szavazattal gazdasági 

alelnöknek választotta. 

Traumberger Zsófiát a Küldöttgyűlés 19 igen, 12 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

kommunikációs alelnöknek választotta. 

Badinszky Áront a Küldöttgyűlés 22 igen, 9 nem, 0 érvénytelen szavazattal tanulmányi 

alelnöknek választotta. 

Bartók Bálintot a Küldöttgyűlés 26 igen, 5 nem, 0 érvénytelen szavazattal tudományos 

alelnöknek választotta. 

Dunka Sarolta Noémit a Küldöttgyűlés 30 igen szavazattal külügyi alelnöknek választotta. 
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Eszterhai Marcellt a Küldöttgyűlés 20 igen, 9 nem, 2 érvénytelen szavazattal szociális 

alelnöknek választotta. 

Egervári Györgyöt a Küldöttgyűlés 30 igen, 1 nem szavazattal szombathelyi ügyekért 

felelős alelnöknek válaszotta. 

Nevszecsko Annát a Küldöttgyűlés 14 igen, 15 nem szavazattal nem választotta meg ELTE 

Online főszerkesztőnek. 

Androkity Bencét a Küldöttgyűlés 31 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal Ellenőrző 

Bizottság tagjának válaszotta. 

Lukács Károlyt a Küldöttgyűlés 19 igen, 12 nem, 0 érvénytelen szavazattal Ellenőrző 

Bizottság tagjának választotta. 

Tallér Dánielt a Küldöttgyűlés 31 igen szavazattal Ellenőrző Bizottság tagjának 

választotta. 

Pap Pétert a Küldöttgyűlés 29 igen, 0 nem, 2 érvénytelen szavazattal Ellenőrző Bizottság 

tagjának választotta. 

  

6. Egyebek: 

Borhy László köszöni a munkát Sujtó Attilának, és reméli jó munka lesz Murai Lászlóval. 

A sorsszerűségről beszél.  

Horváth Mihály elmondja, a BTK HÖK nagyon sokkal tartozik Murai Lászlónak, 

köszönik szépen.  

Dr. Vámosi Péter köszöni Sujtó Attilának a munkát. Gratulál a csapatnak. Kemény 

kiállást, nyitottságot kíván.  

Sujtó Attila elköszön az ELTE hallgatói érdekképviseletétől.  

  

Ülés vége: 20:33 

 

Teendők határidőkkel - 

Határozatok Sujtó Attila elnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 23 igen, 1 nem, 2 

tartózkodással elfogadja. 
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Dömötör Tamás Albert elnökhelyettes 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 12 igen, 9 

tartózkodás, 7 nem fogadja el. 

Bizalmatlansági indítvány következik. 

Balogh Dániel gazdasági alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 24 igen, 4 

tartózkodás elfogadja.  

Kolláth Mihály kommunikációs alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 26 igen, 2 

tartózkodással elfogadja. 

Dunka Sarolta Noémi külügyi alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja.  

Bencze Norbert szociális alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 

Egervári György  szombathelyi ügyekért 

felelős alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja.  

Szalma Edina tanulmányi alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 27 igen, 1 

tartózkodással elfogadja.  

Papp Dorottya tudományos alelnök 

beszámolóját Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 

Zima Richárd ELTE Online főszerkesztő 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 25 igen, 1 

nem, 2 tartózkodás szavazatokkal 

elfogadja. 

Hegedüs Gabriella elnöki referens 
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beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 

Dávid Szamanta esélyegyenlőségi referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 

Heil Kristóf jogi és szabályzati referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. 

Fazakas Áron rendezvényekért felelős 

referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 25 

igen, 2 nem, 1 tartózkodással elfogadja.  

Móczik Alexandra sportügyi referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 27 igen, 1 

nem szavazatokkal elfogadja.  

Nagy Anett tanárképzési referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja.  

A Küldöttgyűlés 23 igen, 8 nem szavazattal 

elnökének választotta Murai Lászlót.  

A referensek megválasztását a 

Küldöttgyűlés delegálja az elnökség 

hatáskörébe 28 igen, 2 tartózkodás 

szavazatokkal.  

Boronkay Takáts Rékát a Küldöttgyűlés 20 

igen, 8 nem, 3 érvénytelen szavazattal 

elnökhelyettesnek választotta. 

Czinege Andrást a Küldöttgyűlés 24 igen, 7 

nem, 0 érvénytelen szavazattal gazdasági 

alelnöknek választotta. 

Traumberger Zsófiát a Küldöttgyűlés 19 
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igen, 12 nem, 0 érvénytelen szavazattal 

kommunikációs alelnöknek választotta. 

Badinszky Áront a Küldöttgyűlés 22 igen, 9 

nem, 0 érvénytelen szavazattal tanulmányi 

alelnöknek választotta. 

Bartók Bálintot a Küldöttgyűlés 26 igen, 5 

nem, 0 érvénytelen szavazattal tudományos 

alelnöknek választotta. 

Dunka Sarolta Noémit a Küldöttgyűlés 30 

igen szavazattal külügyi alelnöknek 

választotta. 

Eszterhai Marcellt a Küldöttgyűlés 20 igen, 

9 nem, 2 érvénytelen szavazattal szociális 

alelnöknek választotta. 

Egervári Györgyöt a Küldöttgyűlés 30 igen, 

1 nem szavazattal szombathelyi ügyekért 

felelős alelnöknek válaszotta. 

Nevszecsko Annát a Küldöttgyűlés 14 igen, 

15 nem szavazattal nem választotta meg 

ELTE Online főszerkesztőnek. 

Androkiti Bencét a Küldöttgyűlés 31 igen, 0 

nem, 0 érvénytelen szavazattal Ellenőrző 

Bizottság tagjának válaszotta. 

Lukács Károlyt a Küldöttgyűlés 19 igen, 12 

nem, 0 érvénytelen szavazattal Ellenőrző 

Bizottság tagjának választotta. 

Tallai Dánielt a Küldöttgyűlés 31 igen 

szavazattal Ellenőrző Bizottság tagjának 

választotta. 

Papp Pétert a Küldöttgyűlés 29 igen, 0 nem, 
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2 érvénytelen szavazattal Ellenőrző 

Bizottság tagjának választotta. 

 

Delegálások (Személyi kérdések) - 

Dátumok - 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés:  

 

 

 

Sujtó Attila       Lukács Károly 

           elnök              elnök 

       ELTE Hallgatói Önkormányzat            Ellenőrző Bizottság  

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 

Hegedüs Gabriella 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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