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Jegyzőkönyv 

2018. június 15. (péntek) 18:00 óra 

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

Tanácsterem) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 
2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 
3. A Hallgatói Önkormányzat elnökének megválasztása 

a) Elnökválasztás menetének elfogadása 
b) Elnökjelöltek bemutatkozása, a szükséges nyilatkozatok megtétele 
c) Kérdések 
d) Vita az elnök-jelölt(ek)ről 
e) Választási Bizottság tagjainak megválasztása (amennyiben szükséges) 
f) ELTE HÖK elnökválasztás (titkos szavazás) 
g) Tisztségviselő-választás menetének elfogadása 

4. A Hallgatói Önkormányzat Tisztségviselők megválasztása 
a) Tisztségviselő-jelöltek bemutatkozása, a szükséges nyilatkozatok megtétele 
b) Kérdések 
c) Vita az Tisztségviselő-jelöltekről 
d) Tisztségviselő-választás (titkos szavazás) 

5. Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása (titkos szavazás) 
6. Alapszabály-módosítás 
7. Egyebek 

Ülés kezdete: 18:03 

Murai László köszönt mindenkit. Kérdezi az Ellenőrző Bizottságot, minden szabályos volt-e az 

összehívás során. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatása alapján igen. 

A Küldöttgyűlés 31 fővel határozatképes. 

Murai László jegyzőkönyvvezetőnek Laurová Barborát javasolja, az ő személyével a 

Küldöttgyűlés egyhangúan egyetért. 

Az előzetesen kiküldött napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja. 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

Murai László elmondja, hogy az egy év alatt mit sikerült elérni.  
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 Az ELTE HÖK költözésé 2-3 hónap alatt ment végbe.  

 Első együttműködés az ELTE Lágymányosi Campusszal szeptemberben az Ányos 

fesztivál kereteiben sikeres volt.  

 BEAC - Sikeresen elindították a sport ösztöndíjakat. Rektori és sport pályázatok indultak, 

amik megkönnyítik az ösztöndíjakat.    

 Mobil APP esetében elismeri saját hibáját, hogy nem ment jobban a projekt. Jelenleg még 

az IT igazgatóságnál áll az ügy.  

 Ősz/Tél – Rengeteg adat, kérdések lettek sikeresen összegyűjtve.  

 Még a KOLHÖK adatai nincsenek készen. Ezeket a dokumentumokat záróvizsga után 

kerülnek át adásra a rektorúrnak.  

 Szociális ügyek – a szétválasztás sikeres volt.  

 Közéleti ügyek – az esélyegyenlőség szintén sikeres volt.  

 Felsőoktatás politikával kerekasztal beszélgetés nem sikerült megvalósítani, de a 

jövőben szeretné, ha ez megvalósulna.  

 ELTEPRESS – Nehezen indult a karrierje, de jó fele vette az irány, ezt a pozitív 

megerősítések bizonyítják.   

 Jeges est – Sikeres pont a programokban és együttműködés. Sok segítő vett részt a 

lebonyolításában és a visszajelzések alapján nagyon sikeres volt.  

 EFOTT 2018 – szervezés alatt áll, 40 képviselő – egyetemi dolgozó is segíti az eseményt.  

 A tanárképzés ügyben a HÖK mindent tőle telhetőt megtett, hogy ez a probléma 

orvosolva legyen. Jelenleg optimalizálás alatt van. 

 Becsatlakozás a HÖOK munkájába. Jövőkép program sok munka eredménye által sikeres 

lett, és ennek eredményére emelték az ösztöndíjakat.  

 Minority SafePack – HÖOK együttműködés, egész Európai projekt – sikeres az 

együttműködés. 

 Mentor program – a HÖOK-kal együtt ezen területen dolgozik.  

 Külügyi és tanéri projekt beindítása. Jelen ügyben még folyamatban vannak a dolgok, 

partnerre várunk.  

 HKR reform – HÖK együttműködés és sikeres projekt. 

 Idén nem lesz EHÖK Vezetőképző, helyette sikeres csapatépítő főzés volt.  

 Fényképezés végzősöknek – Köszöni Boronkay Takáts Réka munkáját. Reméli a jövőben 

lesz több ilyen esemény.  
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18:28 - 3 tag lép be a terembe. ÁJK – Szabó Tamás, Kovács Réka és Pavelko Imre. 34 

mandátum. 

 Költségvetés – Stabil a következő évre.  

 Június 15-kétől célba érnek a Gólyatáborok, nem lesz adminisztrációs probléma.  

Kérdések:  

Horváth Luca reflektál Boronkay takáts Réka és Murai László beszámolóira. Köszöni az 

eddigi együttműködést, hiányolni fogja a közös munka és eltöltött idő. Meghívja Murai 

Lászlót a gólya táborukba.  

PPK HÖK – tartózkodás a beszámolóval szemben a jelenlevőktől, köszönik a munkát.  

Murai László elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 30 igen, 0 nem, 4 tartózkodással elfogadta. 

Boronkay Takáts Réka elmondja, hogy a fotózással kapcsolatban szeretné kiegészíteni 

beszámolóját. Jövőben is szeretné ezt folytatni, 4 év után, ez az utolsó év tökéletes befejezése 

volt. Kéri a beszámoló elfogadását. 

Boronkay Takáts Réka elnökhelyettes beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Dunka Sarolta elmondja, hogy kiküldött anyagot az eljárásról, felmérték hol tart az ELTE. A 

Tanárképzés jó irányba indult el. Június 20-kán kiírják a Hungaricum ösztöndíjakat.  

Dunka Sarolta külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Eszterhai Marcell elmondja, hogy a HÖOK szociális megbeszélésről Martina Fanni mond el 

többet, kéri a beszámolója elfogadását. 

Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Martina Fanni elmondja, hogy a HÖOK megbeszélésen státusz megreformálásról beszéltek, ez a 

jövőben ki lesz dolgozva. A külföldi hallgatók esetében, a dokumentumokat a HÖOK segítségével 

lesz begyűjtve. Ez által meg lesz könnyítve a munka. Kéri a beszámolója elfogadását. 

Martina Fanni szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Bartók Bálint elmondja, hogy nem szeretné kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak 

elfogadását. 

Bartók Bálint tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 
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Badinszky Áron elmondja, hogy a HKR és Tanulmányi alapszabályban jelentkező és már 

egyemre járó hallgatókkal kapcsolatban a következő EHÖK ciklus alatt kerül sor a kidolgozásra. 

Kéri a beszámolója elfogadását. 

Badinszky Áron tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Blankó Miklós elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak 

elfogadását. 

Blankó Miklós, az ELTE PRESS főszerkesztőjének beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Czinege András kimentését kérte a mai Küldöttgyűlés alól, de kéri beszámolója elfogadását.  

Czinege András gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Berta András elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Kérdés:  

Parcsami Attila a TáTK-á HÖK részéről szólal fel, hogy a beszámolót nem tudják támogatni, mivel 

érzékelték, hogy nem voltak eléggé belevonva a rendezvényekkel kapcsolatos munkákba.  

Berta András rendezvényekért felelős referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 19 igen, 4 nem, 11 

tartózkodással elfogadta. 

Kanti Eszter elmondja, hogy nem szeretné kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Kanti Eszter tanárképzéssel kapcsolatos referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Horváth Viktória elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak 

elfogadását. 

Horváth Viktória sportügyi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Vitovszki Marcell elmondja az ÁJK HÖK felé, hogy jelezte az igazgatóság, a probléma még 

mindig nincs megoldva.  

Vitovszki Marcell informatikai referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

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 

5 

 
 

Kovács Viktória elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak 

elfogadását. 

Kovács Viktória elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

Pap Péter elmondja, hogy nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját. Köszöni a munkát. 

Elmondja még, hogy az Ellenőrző Bizottság választással kapcsolatban, hogy az EB független.  

Kérdés: Horváth Luca TTK HÖK – Tudja, hogy ha egy döntés van, akkor hol kell fellebbezni.  

Pap Péter válasza: EHÖK felülbírálás és ellenőrzés a felülbírálási testületnél.  

Horváth Luca TTK HÖK – A részönkormányzat miért kontárkodik bele a fellebbezésbe.  

Módosítás kéne. Szabályos vagy nem a munka - jegyzőkönyvbe belevetés – szabályzathoz kell-e 

ragaszkodni? 

Több kérdés nincs. 

Murai László megkéri a Küldöttgyűlést, hogy lehetne-e egy határozat arról, ha a most pályázó 

referensek jogát az EHÖK Elnökség részére engedik át.   

A Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja ezt a javaslatot.  

3. A Hallgatói Önkormányzat elnökének megválasztása 

A) Murai László megkérdezi Pap Pétert Ellenőrző Bizottság Elnökét érkezett-e pályázat 

a kiírásra.  

Elmondása szerint 1 érvényes pályázat érkezett be, Horváth Mihálytól.  

Horváth Mihály vállalja a jelöltséget. Összeférhetetlenség nem áll fen és nem töltötte 

ki az 5 pontos kérdéseket.  

Horváth Mihály bemutatkozik a Küldöttgyűlés előtt.  

B) Kérdések: 

Shmidt Bertalan BTK HÖK feltesz Horváth Mihálynak kérdést. Soroljon fel 3 jó és 3 

rossz tulajdonságot.  

Horváth Mihály válasza: Ezt a kérdést nem várta, ezért nem is készült válasszal. De 

amit hirtelen tudna mondani az a karizmatikusság, és hogy mindig meglátja azt, amin 

lehetne javítani.  

Több kérdés nem érkezik be.  

18:59-kor Hulik Bernadett elhagyja a termet és vissza adja a mandátumát. 33 

mandátum  
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C) Vita – szimpátia szavazással el lett engedve ez a pont. 30 igen, 0 nem, 3 tartózkodás.  

D) Szavazás. 10 perces szünet.  

19:26 mandátum ellenőrzés. 32 mandátum.  

Eredményhirdetés:  

Igen – 29 

Nem – 3 

Érvénytelen – 0 

Többen gratulálnak Horváth Mihálynak, mint például Murai László, Jancsó Dorottya, 

Jancsó András.  

4. A Hallgatói Önkormányzat Tisztségviselők megválasztása 

A) 

1) Elnökhelyettesként bemutatkozik Badinszky Áron a Küldöttgyűlés előtt.  

Összeférhetetlenség nem áll fen. 5 pontot ért el a teszten. 

2) Tanulmányi alelnöki pozícióban bemutatkozik Hulik Bernadett. Összeférhetetlenség 

fen áll, de orvosolva lesz a helyzet.  5 pontot ért el a teszten.  

3) Bartók Bálint bemutatkozik a Küldöttgyűlés előtt, mint leendő Tudományos alelnök. 

Nincs kitöltött kérdőív, mert ugyan arra a pozícióra pályázik újra. 

Összeférhetetlenség nem áll fen.  

4) Pályázatokért felelős alelnökként bemutatkozik Eszterhai Marcell a Küldöttgyűlés 

előtt. Összeférhetetlenség nem áll fen. Nincs kitöltött kérdőív. 

5) Szociális alelnökként bemutatkozik Martina Fanni a Küldöttgyűlés előtt. 

Összeférhetetlenség nem áll fen. 5 pontot ért el a teszten. 

6) Kommunikációs alelnökként bemutatkozik Kovács Viktória a Küldöttgyűlés előtt. 

Összeférhetetlenség nem áll fen. 5 pontot ért el a teszten.  

7) ELTE Press főszerkesztőjeként mutatkozik be Blankó Miklós a Küldöttgyűlés előtt. 

Összeférhetetlenség nem áll fen. Nincs kitöltött kérdőív. 

8) Murai László tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a Szombathelyi ügyekért felelős 

alelnöki pozícióra 3 pályázat futott be.  

Elsőként bemutatkozik Albert Krisztián, aki 4 pontot ért el a kitöltött kérdőívben.  Az 

összeférhetetlenség fen áll, de lemond, ha megválasztják.  

Kérdések: Horváth Luca megkérdezi a pályázatban leírtakról, hogy fejtse ki a 

választásokat.  

Albert Krisztián válasza: Szombathelyi hallgatók szeretnék megválasztani a 
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referenseket, és hogy ez a Neptunon keresztül legyen megoldható. Mert a Neptun 

üzenetnek nincs értéke. Nyitottabbá kell tenni a fórumot.  

Második pályázóként bemutatkozik Juhász Máté, aki 5 pontot ért el a kitöltött 

kérdőívben.  Az összeférhetetlenség fen áll, de lemond, ha megválasztják.  

Harmadik jelöltként bemutatkozik Szabó Christopher, aki 4 pontot ért el a kitöltött 

kérdőívben.  Az összeférhetetlenség fen áll, de lemond, ha megválasztják. Kérdés: A 

pályázatban azt írta, hogy rugalmas a munkaideje, amiből profitálni fog a HÖK. És 

nem tudták elérni, csak 1-2 időpontot tudott fel ajánlani.  

Válasza: Januártól változott a munkaideje, ezért ilyen már nem fordul elő.  

9) Menyhárt Barbara Külügyi alelnök pozícióra pályázik. Kimentséget kért, mivel 

Varsóban tartózkodik. Összeférhetetlenség fen áll.  

10) Czinege András Gazdasági alelnök pozícióra pályázik. Sajnos nem tudott el jönni és 

kimentséget kért. Összeférhetetlenség nem áll fen.  

B) Vita  

Ez a pont meg lesz tartva a szombathelyi tisztség miatt. A Küldöttgyűlés egyhangúan 

szavazza meg szimpátia szavazásban.  

20:27-kor a szombathelyi jelöltek kimennek a teremből, és elkezdődik a napirendi 

pont.  

Horváth Luca szólal fel elsőként és elmondja, hogy a Szabó Christopher beszámolói 

többször nem kerültek elfogadásra. Ebben mindkét fél hibás lehet. Többször nem 

tudják elérni, ha szükséges. Nemrég találkoztak vele először, nem kezelte a 

levelezést. Jelenleg látja benne a változást, amióta Gazdasági lett, elindult benne egy 

folyamat. A másik kettő pályázóval szemben nem tud nyilatkozni, de olvasva a 

pályázatukat, nem nyerték el a tetszését.  

TÓK HÖK – Kezd javulni a szituáció, látják benne a fejlődést, amit a Szombathelyen is 

tapasztalják a hallottak szerint. Együtt tudnak dolgozni vele és adnak neki esélyt, 

mivel nagyon elnyerte a bizalmukat.  

Jancsó Dorottya elmondja, hogy Szabó Christopher lesz a jó választás.  

Bárdosi Bence szerint jó az együttműködés.  

Kreszadló Dóra elmondja, hogy grammatikai gondja van a másik két pályázattal.  

ÁJK – Sok a hiányosság, de Szabó Christopher sok pluszt mutatott most. A másik két 

jelöltben látott több hibát. Megfontolja a szavazást.  
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Horváth Luca – a SEK-esük elmondása szerint Christophert választana. Az ottani HÖK 

nem végzi el a munkájukat, de ha valakiben van ennyi fejlődés, akkor rendben van. 

Az újak sem jobbak, ezért még megfontolja a szavazatát.  

Szecsődi Tímea elmondja, hogy nem igaz az, hogy nem csinálnak semmit. 2 perc alatt 

elintéznek mindent, és ha probléma van, akkor ide küldik hozzánk. Ha a többi 

Szombathelyi kollégája Szabó Christophert választja, akkor ő is.  

Horváth Mihály nem tud sok újat elmondani, mint ahogy Szabó Christophernek is 

elmondta. Megbeszélték már és felvázolta neki a szituációt. Döntsék el, kit akarnak. A 

Kommunikációt is lehet jobbá tenni. Ha a Küldöttgyűlés meg akar választani és 

eldönteni, kérdezzék meg az ott levő embereket. Szomorúnak tartja, hogy kevés itt a 

Szombathelyi referens. Véleménye szerint szavazzanak úgy, ahogy a Szombathelyi 

referensek akarják. Többet nem tud mondani.   

Murai László elmondása szerint, bármi is legyen az eredmény, azt kell értékelni, hogy 

akarnak valamit is csinálni és nem a helyesírást nézni.  

Horváth Luca szerint ugyan ott vagyunk, ahol a part szakad.  

Murai László lezárja a vitát.  

C) Szavazás (33 mandátum) 

21:05-ig tart a szünet.  

21:09-kor folytatódik a Küldöttgyűlés. 

Eredményhirdetés:  

Badinszky Áron – 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Blankó Mikós - 32 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

Czinege András – 32 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

Kovács Viktória - 29 igen, 4 nem, 0 tartózkodás 

Menyhárt Barbara - 31 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 

Eszterhai Marcell - 29 igen, 4 nem, 0 tartózkodás 

Martina Fanni - 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Hulik Bernadett - 31 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 

Bartók Bálint - 32 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

Szabó Christopher - 19 igen, 9 nem, 5 tartózkodás 

Juhász Máté - 5 igen, 21 nem, 7 tartózkodás 

Albert Krisztián - 1 igen, 24 nem, 8 tartózkodás 

Szombathelyi ügyekért felelős alelnök Szabó Christopher lett megválasztva.  
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21:14-kor Pavelko Imre elhagyja a termet és vissza adja a mandátumát. 32 

mandátum 

 

5. Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása (titkos szavazás) 

Murai László felszólítja Varga Ádám Zoltánt, hogy mutatkozzon be.  

Varga Ádám Zoltán bemutatkozik a Küldöttgyűlés előtt.  

Kérdés az Ellenőrző bizottság felől: Miért nem értesült erről az EB, vagy miért nem volt 

személyes találkozó.  

Varga Ádám Zoltán válasza: Voltak egyeztetések és a jelölés szabad.  

21:30-kor Király Petra, Csinyi Zófia, Csajkás Eszter és Vigh Patrícia elhagyja a termet és 

vissza adja a mandátumát. 28 mandátum 

Szavazás – 10 perc 

Kihirdetés a következő napirendi pont után lesz kihirdetve.  

6. Alapszabály-módosítás 

Murai László elmondja, hogy a PPK HÖK alapszabály módosítása korrekció az előzőhöz. 

Új tisztség került bele.  

Kérdés ebben az ügyben nincs. 

A Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

Murai László elmondja az EHÖK Alapszabály módosítási javaslatban, hogy a 

költségvetési tervben a pénzügyi osztály észrevett eltérést, és ezt módosítani kell. Az 

eltérés 1/3 lehet.  

Kérdés nem merült fel.  

A Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja az EHÖK Alapszabály módosítási javaslatát. 

 

Ellenőrző bizottság elnöki pozíció eredmény kihirdetése:  

Varga Ádám Zoltán – 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

7. Egyebek 

Az Ellenőrző bizottság visszavonja a fennálló ügyet.  

Murai László záróbeszédet mond.  

Ülés vége: 21:45 
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Határozatok Murai László elnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 30 igen, 0 nem, 4 tartózkodással 

elfogadta. 

Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Martina Fanni szociális alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Dunka Sarolta külügyi alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Czinege András gazdasági alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Bartók Bálint tudományos alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Boronkay Takáts Réka elnökhelyettes 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Badinszky Áron tanulmányi alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Blankó Miklós, az ELTE PRESS 

főszerkesztőjének beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

Kanti Eszter tanárképzéssel kapcsolatos 

referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 

egyhangúan elfogadta. 

Berta András rendezvényekért felelős referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 19 igen, 4 nem, 

11 tartózkodással elfogadta. 

Horváth Viktória sportügyi referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 
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elfogadta. 

Vitovszki Marcell informatikai referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

Kovács Viktória elnöki referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta. 

A Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja a 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabályának 

módosítását. 

A Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja az 

EHÖK Alapszabály módosítási javaslatát. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 

 

________________________________________________ 

Murai László 

elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________________________ 

Pap Péter 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

________________________________________________ 

Laurová Barbora  

Jegyzőkönyv vezető 

ELTE BTK HÖK 
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