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Jegyzőkönyv 

2019. június 28. (csütörtök) 16:00 óra 

Helyszín: ELTE BTK (A/047 Gombocz Zoltán terem) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. A Hallgatói Önkormányzat elnökének megválasztása  

a) Elnökválasztás menetének elfogadása  

b) Elnökjelöltek bemutatkozása  

c) Kérdések  

d) Vita az elnök-jelölt(ek)ről  

e) Választási Bizottság tagjainak megválasztása  

f) ELTE HÖK elnökválasztás  

g) Tisztségviselő-választás menetének elfogadása  

2. A Hallgatói Önkormányzat Tisztségviselők megválasztása  

a) Tisztségviselő-jelöltek bemutatkozása, a szükséges nyilatkozatok megtétele  

b) Kérdések  

c) Vita az Tisztségviselő-jelöltekről  

d) Tisztségviselő-választás  

3. Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása  

4. Egyebek   

Ülés kezdete: 16:10 

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

az összehívás során.  

Gyurcsó Ágnes válaszol, hogy az összehívás szabályosan történt. 

A Küldöttgyűlés 25 fővel határozatképes. 

Horváth Mihály a Küldöttgyűlés levezetésére Badinszky Áront kéri fel.  

Badinszky Áron személyét a Küldöttgyűlés levezetésére a Küldöttgyűlés 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja.  

Badinszky Áron köszönt mindenkit, külön tisztelettel Murai László HÖOK elnököt, a HÖOK 

elnökségét, Cseszregi Tamást, az Oktatási Igazgatóság igazgatóját, Antalné Szabó Ágnest, a 

Tanárképző Központ főigazgatóját.  
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Badinszky Áron jegyzőkönyvvezetőnek Lakatos Dorinát javasolja, az ő személyével a 

Küldöttgyűlés 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyetért. 

Ismerteti az előzetesen kiküldött napirendi pontokat. 

Az előzetesen kiküldött napirendet a Küldöttgyűlés 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja.  

1. A Hallgatói Önkormányzat elnökének megválasztása  

 

a) Elnökválasztás menetének elfogadása  

Badinszky Áron ismerteti, hogy egy érvényes pályázat érkezett be Horváth Mihálytól. Horváth 

Mihályt írásban elnöknek jelölte a BTK, a BGGYK, a GTI, az ÁJK, a KolHÖK, illetve a TÓK 

részönkormányzatok. Kérdezi, hogy aki eddig nem támogatta írásban, az szeretné-e most szóban 

jelölni, vagy az írásos jelölést megerősíteni. Erre nem érkezett válasz, így megkéri Horváth Mihályt, 

foglalja össze programját, elképzeléseit. Kérdése, hogy Horváth Mihály elfogadja-e a jelöléseket, 

illetve, hogy áll-e fent összeférhetetlenség. Horváth Mihály válaszol, hogy elfogadja a jelöléseket 

és nem áll fent összeférhetetlenség 

 

b) Elnökjelöltek bemutatkozása  

Horváth Mihály elmondja, hogy idén másodjára áll a Küldöttgyűlés előtt, hogy támogatásukat 

kérje a közös munka folytatásához. A tavalyi évben érkezett hozzá egy kérdés, mely szerint 

mondjon három jó, illetve három rossz tulajdonságot. Ezt a kérdést úgy értelmezte most újra, hogy 

mi az a három dolog, amire büszke lehet, s mi az a három, amelyben még fejlődni kell. Ismerteti az 

elmúlt egy év eseményeit, kiemelve az ösztöndíjreformot, amelyben 40 %-kal emelkedett a szociális 

ösztöndíjak mértéke. Elindult a szociális helyzet felmérésének egységesítése, aminek a koncepciója 

a következő évben feltehetően el is készül, ezáltal pedig nagy bürokratikus tehertől szabadulnak 

meg a hallgatók. Sikerült elérni ebben az évben, hogy az egyetem idei költségvetésébe 

belekerüljenek a hallgatók számára költségekkel járó kötelezettségek, így a terepgyakorlatok, 

kötelező utazások, egészségügyi vizsgálatok, kiskönyvek innentől kezdve nem jelenteken anyagi 

költségeket a hallgatók számára. Sikerként lehetett elkönyvelni a térítési és szolgáltatási díjakban 

elért eredményeket. Büszkeségként emeli ki, hogy az ELTE Hallgatói Önkormányzata országos 

szinten is jelen van a hallgatók képviseletében a két éve megalakult Bölcsész Hallgatók Szövetsége 

által is. Ezek fontosságát jól mutatja a közelmúltban megalakult Természettudományos Hallgatók 
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Szövetsége, valamint az alakulófélben lévő Agrár Hallgatók Szövetsége is. Kiemeli, hogy a 

kommunikációban még mindig szükséges fejlődni, hiszen rengeteg olyan információ van, amely 

nem jut el a hallgatókhoz. Célként emeli ki, hogy azon hallgatók tömege, akik a Hallgatói 

Önkormányzat munkájában valamilyen módon részt vesznek, több és hatékonyabb módon 

tudjanak a jövőben egymással kapcsolatot létesíteni. Az egyetemeken eltöltött rövid idő miatt pedig 

az utánpótlás-képzésre, a fiatalabb generációkra kell nagyobb figyelmet fordítani. Az elmúlt 

hetekben megpróbált reflektálni az elmúlt év munkájára, s levonni azokat a tanulságokat, amely 

alapján ki lehet jelölni a jövőben követendő utat. Májusban lezajlott a HÖOK 30 éves ünnepi 

Közgyűlése, amely során nyolc, korábbi HÖOK elnök tapasztalatait, visszaemlékezéseit 

hallgathatták meg. Ismerteti a Küldöttgyűlés helyszínének változásának okát. A Küldöttgyűlés 

megtartására több lehetséges helyszín felmerült, végül az A épület 0/47-es termére esett egy 

választás, amely egy tanterem, s amit fontosnak tart, hogy a Hallgatói Önkormányzat a tantermek 

közelében maradjon. Köszönetét fejezi ki a Küldöttgyűlésnek, s bízok abban, hogy a jövőben még 

több közös sikert érhetnek el együtt.  

c) Kérdések  

Nem érkezett kérdés Horváth Mihályhoz.  

d) Vita az elnök-jelölt(ek)ről  

Szavazás történik, hogy szükséges-e vitát tartani az elnök-jelölt(ekről). 

A Küldöttgyűlés a vita megtartását az elnökjelöltről 0 igen, 25 nem, 0 tartózkodással nem támogatja.  

Gyurcsó Ágnes elmondja, hogy a szavazólapokat külön vehetik fel az Ellenőrző Bizottságtól, ezzel 

együtt pedig szükséges aláírni ismét egy jelenléti ívet, hogy a leadott szavazatok száma között 

semmiképp ne legyen eltérés. 

e) Választási Bizottság tagjainak megválasztása  

Badinszky Áron felkéri Martina Fannit, aki jelenleg sem a Kabinetnek, sem pedig más ELTE-s 

szervnek nem tagja, hogy a Választási Bizottság tagja legyen. 

Martina Fanni Választási Bizottsági tagságát a Küldöttgyűlés 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja.  

Szünet eleje: 16:30 

Szünet vége: 16:45 

A Küldöttgyűlés 25 fővel van jelen.  
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f) ELTE HÖK elnökválasztás  

Gyurcsó Ágnes ismerteti a választás eredményét.  

A Küldöttgyűlés Horváth Mihályt 24 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

elnökének választotta.  

g) Tisztségviselő-választás menetének elfogadása  

Badinszky Áron ismerteti a választás menetét. A tisztségviselő-jelöltek egyenként bemutatkoznak, 

a Küldöttgyűlésnek lehetősége lesz kérdezni tőlük, s amikor mindenkire sor került, egyszerre tudnak 

majd szavazni. Ezt követően az Ellenőrző Bizottság elnöki jelöltje mutatkozik be, az ő személyéről 

ezt követően tudják leadni szavazataikat.  

2. A Hallgatói Önkormányzat Tisztségviselők megválasztása  

a) Tisztségviselő-jelöltek bemutatkozása, a szükséges nyilatkozatok megtétele  

Badinszky Áron szavazásra bocsájtja azt a javaslatot, hogy a referensek személyéről az EHÖK 

elnöksége döntsön.  

A javaslatot, mely szerint a referensek személyéről az EHÖK elnöksége döntsön, a Küldöttgyűlés 25 igen, 0 nem, 

0 tartózkodással támogatja.  

Badinszky Áron ismerteti, hogy elnökhelyettesi pozícióra egy pályázat érkezett be Eszterhai 

Marcelltől. Eszterhai Marcellt írásban jelölte a BTK, BGGyK, GTI, ÁJK, IK, KolHÖK, TáTK, 

TÓK részönkormányzatok. Kérdése, hogy elfogadja-e a jelölést, illetve, hogy áll-e fenn 

összeférhetetlenség. Eszterhai Marcell válaszol, hogy elfogadja a jelöléseket, és nincs 

összeférhetetlenség. 

Eszterhai Marcell elmondja, nagy megtiszteltetés számára, hogy újból a Küldöttgyűlés előtt állhat. 

Ismerteti, hogy az elmúlt években milyen tevékenységet végzett a Hallgatói Önkormányzatban. 

Több területen is lehetősége nyílt próbára tenni tudását, először a Bölcsészettudományi Kar 

Hallgatói Önkormányzatában, majd az ELTE Hallgatói Önkormányzatban, ahol szociális, illetve 

pályázati ügyekkel foglalkozott. 2017-ben pályázott először az ELTE Hallgatói Önkormányzatban 

betöltendő tisztségre, egy olyan feladatra, amely úgy érezte, túlmutat rajta, s jogos kételyeket 

ébreszthetett a Küldöttgyűlés számára. Ám a közösség segítségével sikerült úgy elvégeznie a 

feladatait, hogy a hallgatótársai a megszokott szociális és pályázati ügyintézéssel találkozzanak. 

Kiemeli, hogy a közösen végzett munkának mennyi szerepe van, s hogy ez a pályázatában is helyet 
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kapott. Az elkövetkező időkre célja, hogy a kabinetben végzett munka az eddiginél pontosabb 

koordinálással működjön, egymás tevékenysége jobban átlátható legyen a tagok számára.  

Badinszky Áron ismerteti, hogy gazdasági alelnöki tisztségre egy érvényes pályázat érkezett be 

Horváth Lucától, akik a BTK, a BGGyK, a GTI, az ÁJK, a KolHÖK, a PPK és a TÓK is jelölt. 

Kérdezi, hogy elfogadja-e a jelölést és tud-e összeférhetetlenség fennállásáról. Horváth Luca 

válasza, hogy elfogadja a jelölést, összeférhetetlenség jelenleg áll fenn a két tisztség között, de ez a 

mandátumba lépésig változni fog.  

Horváth Luca köszönt mindenkit. Elmondja, több alkalommal állt már a Küldöttgyűlés előtt, de 

ez az első alkalom, hogy tisztségviselőként a pályázatát nyújtotta be. Úgy gondolja, hogy az elmúlt 

években a közösség együtt kezdett célokat kitűzni maga elé, s azon dolgozik együtt, hogy minél 

nagyobb feladatokat tudjon ellátni. A gazdasági ügyek sokszor nem hálás területek, mégis fontosnak 

tarja, hogy ezek figyelemmel legyenek kezelve s átlátható legyen gazdasági téren a szervezet.  

Badinszky Áron elmondja, hogy kommunikációs alelnöki tisztségre egy érvényes pályázat érkezett 

be Kovács Viktóriától. Őt a BTK, a GTI, az ÁJK, az IK, a KolHÖK, a TÓK és a TÁTK jelölte. 

Kérdése, hogy elfogadja-e a jelölést, és tud-e összeférhetetlenség fennállásáról. Kovács Viktória 

válaszol, hogy elfogadja a jelölést és nem ál fenn összeférhetetlenség. 

Kovács Viktória elmondja, hogy egy évvel ezelőtt szintén a Küldöttgyűlés előtt állt, most pedig 

újból a tavaly elnyert kommunikációs alelnöki tisztségére pályázik. Fontosnak tartja, hogy rengeteg 

ambícióval, motivációval és akaraterővel áll feladatai elé. Kiemeli, hogy a kommunikáció az élet 

minden területén fontos, akár magánéletről, akár munkáról, akár a tanulmányokról van szó. Egy 

szervezet működésében az egyik alappillérnek tartja mind a külső, mind pedig a belső 

kommunikációt. 

Badinszky Áron ismerteti, hogy szociális alelnöki tisztségre szintén egy pályázat érkezett be, amely 

Mayer Katalin nyújtott be. Mayer Katalint a BTK, a GTI, az ÁJK, az IK, a KolHÖK 

részönkormányzatok jelölték. Kérdése, hogy elfogadja-e a jelölést és áll-e fenn összeférhetetlenség. 

Mayer Katalin elmondja, hogy elfogadja a jelölést és nem tud összeférhetetlenségről.  

A Küldöttgyűlés 16:58-tól 27 fővel van jelen.  

Mayer Katalin ismerteti, hogy nem volt még régen, mikor a Küldöttgyűlés előtt állt, s azt kérte, 

szavazzanak neki bizalmat a szociális alelnöki feladatok ellátására. Ismerteti az elmúlt fél év munkája 
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során szerzett tapasztalatait. Programjában olvasható, hogy a következő egy évben a 

kérvényszámok növelésére fektetné a hangsúlyt, amelyet egy kommunikációs kampány keretein 

belül tervez megvalósítani, melyben a kommunikációs alelnökkel történő együttműködést emeli ki. 

Fontosnak tartja, hogy folytassa az elődei által megkezdett feladatokat, de a hagyományok mellett 

kiemeli az új platformok szerepét, az új lehetőségek kihasználását, amelyeket a programjában 

részletesen kifejtett, s amelyhez szeretné a Küldöttgyűlés támogatását kérni. 

Badinszky Áron elmondja, hogy tanulmányi alelnöki tisztségre szintén egy pályázat érkezett, ezt 

Gönczi Lili nyújtotta be, akit a GTI, az ÁJK, az IK, a KolHÖK és TÁTK jelölt. Kérdése, hogy 

elfogadja-e a jelölést, és van-e összeférhetetlenség a személyével kapcsolatban. Gönczi Lili 

válaszol, hogy elfogadja a jelölést. Jelenleg van összeférhetetlenség a tisztséggel kapcsolatban, de ez 

meg fog szűnni a mandátumba lépéssel.  

Gönczi Lili elmondja, hogy jelenleg másodéves joghallgató, fél éve az ÁJK tanulmányi alelnöke. 

Annak idején azért jelentkezett a Tanulmányi Bizottságba, mert úgy érezte, ott tud a legtöbbet 

segíteni másokon, illetve ott tudja saját magából is kihozni a maximumot. A programjában három 

dolgot emelt ki, a kommunikációt, amelyet fontosnak tart a hallgatók segítésében, tájékoztatásában, 

s amelyben szintén a kommunikációs alelnök segítségét kérné. Második az egységesítés, ami 

egyetemvezetői döntés volt. Harmadik pontként az adatvédelmet emeli ki, amely, bár rögzített, 

hogy egységes, ez a gyakorlatban mégsem valósul meg egyformán. 

Badinszky Áron ismerteti, hogy külügyi alelnöki tisztségre egy érvényes pályázat érkezett 

Menyhárt Barbarától. Menyhárt Barbarát írásban jelölte a BTK, a BGGyK, a GTI, az ÁJK, az IK, 

a KolHÖK, valamint a TáTK, a TÓK részönkormányzata is. Kérdése, hogy elfogadja-e a jelölést 

és tud-e összeférhetetlenség fennállásáról. Menyhárt Barbara válasza, hogy elfogadja a jelölést és 

nem áll fenn összeférhetetlenség.  

Menyhárt Barbara elmondja, hogy az elmúlt négy évben, amelyet a Hallgatói Önkormányzatban 

töltött, több esetben érezte azt, hogy nincs meg az összhang, a szakmaiság, hogy nem a 

képességeinek megfelelő feladatot vállalt magára, de minden esetben odaadással dolgozott a 

közösségért. Idén másodjára indul újra a külügyi alelnöki tisztség betöltésére, amelyet egy évvel 

ezelőtt még nem érzett testhezálló feladatnak. Ismerteti az elmúlt egy év eredményeit, tapasztalatait, 

amelyek azonban közel hozták hozzá a külügyi feladatokat. Fontos hangsúlyt fektetni a hatékony 

kommunikációra, jó kapcsolatok fenntartására a Nemzetközi és Stratégiai Irodával, valamint arra, 
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hogy a pályázatokkal mindenképp naprakész információkkal rendelkezzenek. Kiemeli az ELTE 

HÖK külhoni partnereivel történő kapcsolatok erősítésének fontosságát. Szükséges nyomon 

követni az ösztöndíjakban részesült hallgatók visszajelzéseit, s ezeket beépíteni a kiírásokba. A 

nemzetközi hallgatók érdekképviseletének fontosságát is hangsúlyozza, amely jelenleg közvetetten 

valósul meg, de szükséges lenne a közvetlen érdekképviselet. Köszöni az eddigi támogatást, a 

jelöléseket, valamint kéri a Küldöttgyűlés bizalmát a következő ciklusra is. 

Badinszky Áron elmondja, hogy a pályázatokért felelős alelnöki tisztségre egy pályázat érkezett 

be, amelyet Varga Réka nyújtott be. Varga Rékát jelölte a BTK, a GTI, az ÁJK, a KolHÖK 

részönkormányzatok. Kérdezi, hogy elfogadja-e a jelölést és tud-e összeférhetetlenségről. Varga 

Réka elmondja, hogy elfogadja a jelölést és nincs személyével kapcsolatban összeférhetetlenség.  

Varga Réka ismerteti a Hallgatói Önkormányzatban eddig eltöltött időszak tevékenységeit, 

amelybe 2016 márciusában kapcsolódott be a Zenei Tanszék hallgatói érdekképviseletén keresztül. 

Pályázatokért felelős alelnök-jelöltként úgy gondolja, hogy fontosnak tartja a strukturált, pontos, 

precíz munkavégzést, s magához is közelállónak érzi azokat a feladatokat, amelyek 

rendszerszemléletet és folyamatos tanulást igényelnek. Elmondja, hogy a tervei között szerepel az 

eddigi alelnökökhöz hasonlóan, hogy a meglévő pályázatokat folyamatosan javítsák, hiszen fontos, 

hogy évről-évre megújuló, hallgatócentrikus rendszert építsenek ki. Hangsúlyt fektetne arra, hogy 

a külföldi hallgatók is gördülékenyebben tudják leadni pályázataikat, leküzdve az eddig jelen lévő 

nyelvi akadályokat. Ehhez szükségesnek tartja az együttműködést a szociális, valamint a külügyi 

alelnökkel. 

Badinszky Áron ismerteti, hogy az ELTE Press főszerkesztője tisztségre Blankó Miklós adta be 

az egyetlen érvényes pályázatot, akit a BTK, a GTI, az ÁJK, a PPK és a KolHÖK is jelölt. Kérdése, 

hogy elfogadja-e a jelölést és áll-e fent összeférhetetlenség. Blankó Miklós válasza, hogy elfogadja 

a jelöléseket és nem áll fent összeférhetetlenség. 

Blankó Miklós elmondja, hogy elsőévesként jelentkezett az ELTE Online csapatába, ahol vezette 

a közéleti rovatot, majd főszerkesztő-helyettesnek kérték fel, 2018 januárjától pedig az ELTE Press 

és az ELTE Online főszerkesztője. Sikerként könyveli el az elmúlt időszak eredményeit, amelynek 

során megújították az ELTE Online tematikáját, valamint olvasóbarátabbá tették. Az elmúlt másfél 

évben főszerkesztőként tevékenykedett, melyről az összefoglalás a pályázatában található. Tervei 

között van, hogy a kari lapokhoz köthető személyekben történő változásokat igyekszik követni, s 
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megismerkedni az összes új főszerkesztővel. Kiemelkedő az ELTE GTI most születő lapja. Az 

ELTE Online tervei között szerepel, hogy fejlesztésre kerül az Instagram oldala. Az ELTE Online 

15 éves fennállása azt bizonyítja, hogy helye van egy ilyen sajtóterméknek az egyetemen. Fotóalbum 

kiadását is tervezik, amelybe az elmúlt évek száz legjobb fotóját válogatnák bele. Tavasszal lesz 

születésnapi rendezvény az ELTE Online tizenöt éve nyomán. Tervezik az ötödik ELTE Press 

Akadémia lebonyolítását. 

Badinszky Áron elmondja, hogy tudományos alelnöki tisztségre egy pályázat érkezett be, amelyet 

Szigeti Balázs nyújtott be, de kimentését kérte, mivel jelenleg külföldön van mert konferencián vesz 

részt.  Szigeti Balázst jelölte a TTK, a BGGyK, az ÁJK, a KolHÖK, valamint a TáTK 

részönkormányzatok.  

b) Kérdések  

Nem érkezett kérdés Eszterhai Marcellhez. 

Nem érkezett kérdés Horváth Lucához. 

Nem érkezett kérdés Kovács Viktóriához. 

Nem érkezett kérdés Mayer Katalinhoz. 

Nem érkezett kérdés Gönczi Lilihez. 

Nem érkezett kérdés Menyhárt Barbarához. 

Nem érkezett kérdés Varga Rékához. 

Nem érkezett kérdés Blankó Miklóshoz. 

c) Vita az Tisztségviselő-jelöltekről  

A Küldöttgyűlés nem igényelte a vita megtartását a tisztségviselő-jelöltekről.  

d) Tisztségviselő-választás  

Gyurcsó Ágnes ismerteti a szavazatok összesítését követően az eredményeket.  

A Küldöttgyűlés Eszterhai Marcellt 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

elnökhelyettesének választotta. 

A Küldöttgyűlés Horváth Lucát 24 igen, 2 nem, 1 érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

gazdasági alelnökének választotta.  
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A Küldöttgyűlés Kovács Viktóriát 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

kommunikációs alelnökének választotta.  

A Küldöttgyűlés Mayer Katalint 25 igen, 0 nem, 2 érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

szociális alelnökének választotta.  

A Küldöttgyűlés Gönczi Lilit 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

tanulmányi alelnökének választotta.  

A Küldöttgyűlés Menyhárt Barbarát 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói 

Önkormányzat külügyi alelnökének választotta.  

A Küldöttgyűlés Varga Rékát 26 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

pályázatokért felelős alelnökének választotta.  

A Küldöttgyűlés Blankó Miklóst 25 igen, 2 nem, 0 érvénytelen szavazattal az ELTE Press főszerkesztőjének 

választotta.  

A Küldöttgyűlés Szigeti Balázst 23 igen, 0 nem, 4 érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

tudományos alelnökének választotta.  

 

3. Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása  

Badinszky Áron elmondja, hogy az Ellenőrző Bizottság elnökének szintén megszűnt a 

mandátuma, a TTK jelölte Vígh Patríciát, akihez kérdése, hogy elfogadja-e a jelölést, és van-e 

összeférhetetlenség személyével kapcsolatban. Vígh Patrícia elmondja, hogy még áll fent 

összeférhetetlenség, de ez meg fog szűnni.  

Vígh Patrícia ismerteti, hogy jelenleg még a TTK HÖK elnökhelyettese, azelőtt 

mentorkoordinátor volt, valamint esélyegyenlőséggel foglalkozott. Az egyetemen eltöltött évei alatt 

sikerült kellőképp megismerkednie a Hallgatói Önkormányzat munkájával, amiért alkalmasnak 

tartja magát a feladatra. Ismerteti motivációit a tisztség betöltésére.  

A Küldöttgyűlés Vígh Patríciát 26 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

Ellenőrző Bizottságának elnökévé választotta.  

4. Egyebek   
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Antalné Szabó Ágnes kifejezi gratulációját a megválasztott képviselőknek, sok sikert kíván 

munkájukhoz.  

Murai László tolmácsolja a HÖOK részéről történő támogatást és sikereket kíván a következő 

évre. Kívánja, hogy megválasztott tisztségviselők váltsák be a Küldöttgyűlés felé tett ígéreteket, a 

Küldöttgyűléstől pedig azt kéri, munkájukkal támogassák az EHÖK Kabinetet. Kifejezi, mennyire 

jó látni, hogy a Hallgatói Önkormányzatokra általában jellemző feszültség itt kevéssé van jelen, 

sokkal inkább egy összetartó, erős közösség képét mutatja.  

Áder Nikolett elmondja, hogy Jancsó Dorottya külföldi távollétében rá bízta a feladatot, hogy 

továbbítsa szavait a Küldöttgyűlés, illetve a megválasztott Kabinet számára. Az ELTE BTK HÖK 

nevében gratulál az ELTE Hallgatói Önkormányzatának. Úgy gondolja, az elmúlt egy év nem volt 

egyszerű, sok problémával volt szükséges megküzdeni, ami feltehetően a következő évben sem lesz 

másként, de bízik benne, hogy egy ilyen csapattal sikerülni fog. Külön gratulációját fejezi ki a 

Kabinet BTK-s tagjai számára, akik idén is oszlopos tagjai lesznek az ELTE Hallgatói 

Önkormányzatának.  

Horváth Mihály köszönetét fejezi ki a Küldöttgyűlés számára a nyújtott támogatásért, s elmondja, 

azon fognak dolgozni, hogy a következő évben erre valóban rászolgáljanak.  

Ülés vége: 17:40 

Határozatok Badinszky Áron személyét a Küldöttgyűlés levezetésére a 

Küldöttgyűlés 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja.  

Az előzetesen kiküldött napirendet a Küldöttgyűlés 25 igen, 

0 nem, 0 tartózkodással támogatja.  

A Küldöttgyűlés a vita megtartását az elnökjelöltről 0 igen, 

25 nem, 0 tartózkodással nem támogatja. 

Martina Fanni Választási Bizottsági tagságát a 

Küldöttgyűlés 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja. 

A Küldöttgyűlés Horváth Mihályt 24 igen, 1 nem, 0 

érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói 

Önkormányzat elnökének választotta.  

A javaslatot, mely szerint a referensek személyéről az 

EHÖK elnöksége döntsön, a Küldöttgyűlés 25 igen, 0 

nem, 0 tartózkodással támogatja.  
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A Küldöttgyűlés Eszterhai Marcellt 27 igen, 0 nem, 0 

érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói 

Önkormányzat elnökhelyettesének választotta. 

A Küldöttgyűlés Horváth Lucát 24 igen, 2 nem, 1 

érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói 

Önkormányzat gazdasági alelnökének választotta.  

A Küldöttgyűlés Kovács Viktóriát 27 igen, 0 nem, 0 

érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói 

Önkormányzat kommunikációs alelnökének választotta.  

A Küldöttgyűlés Mayer Katalint 25 igen, 0 nem, 2 

érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói 

Önkormányzat szociális alelnökének választotta.  

A Küldöttgyűlés Gönczi Lilit 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen 

szavazattal az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

tanulmányi alelnökének választotta.  

A Küldöttgyűlés Menyhárt Barbarát 27 igen, 0 nem, 0 

érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói 

Önkormányzat külügyi alelnökének választotta.  

A Küldöttgyűlés Varga Rékát 26 igen, 0 nem, 1 érvénytelen 

szavazattal az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

pályázatokért felelős alelnökének választotta.  

A Küldöttgyűlés Blankó Miklóst 25 igen, 2 nem, 0 

érvénytelen szavazattal az ELTE Press főszerkesztőjének 

választotta.  

A Küldöttgyűlés Szigeti Balázst 23 igen, 0 nem, 4 

érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói 

Önkormányzat tudományos alelnökének választotta.  

A Küldöttgyűlés Vígh Patríciát 26 igen, 0 nem, 1 

érvénytelen szavazattal az ELTE Hallgatói 

Önkormányzat Ellenőrző Bizottságának elnökévé 

választotta.  

 

 

 

 

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 

12 

 
 

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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