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Gazdaságtudományi Intézet Alakuló 

Küldöttgyűlés 

Jegyzőkönyv 

2019. március 21 (csütörtök) 18.00 óra Helyszín: ELTE Gólyavár 

(Pázmány Péter terem) 

Előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Az ELTE GTI HÖK elnökének megválasztása  

a. Az elnökjelölt programjának és csapatának bemutatkozása  

b. Kérdések  

c. Vita az elnökjelöltről  

d. Szavazás  

2. A GTI HÖK Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása  

3. Az ELTE HÖK Küldöttgyűlés GTI frakció képviselőinek megválasztása  

4. Az Intézeti Tanács hallgatói tagjainak megválasztása 

5. Egyebek 

Ülés kezdete: 18:03 

Varga Ádám Zoltán köszönt mindenkit, elmondja, hogy addig az ELTE HÖK EB nevében 

ő vezeti az ülést, amíg nem kerül megválasztásra az elnök.  

A Küldöttgyűlés határozatképes 12 fővel. 

Varga Ádám Zoltán elmondja, hogy milyen fontos esemény ez a mai, és, hogy milyen 

ritka pillanat, amikor egy teljesen új Hallgatói Önkormányzat alakul meg. Kifejezi háláját, 

hogy ő is a részese lehetett ennek és segíthette a munkájukat. Nagyon sok sikert kíván a 

leendő elnökség munkájához. 

Az előzetesen kiküldött napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja. 

Varga Ádám Zoltán jegyzőkönyvvezetőnek Zentai Dorottyát javasolja, az ő személyével 

a Küldöttgyűlés 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyetért. 

Varga Ádám Zoltán megkéri Dr. Ormos Mihály Intézet Igazgató Urat, hogy mondja el 

köszöntőjét. 
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Dr. Ormos Mihály köszönt mindenkit és elmondja, hogy hatalmas megtiszteltetés most 

itt állnia. Megköszöni az elmúlt időszak munkáját az ELTE Hallgatói Önkormányzatának, 

különösen a Bölcsésztudományi Karnak. Elmondja, hogy milyen különleges ez a 

megalakulás és, hogy milyen fontos szerepe lesz az Intézet életében a nemsokára 

megalakuló GTI Hallgatói Önkormányzatának.  

1. Az ELTE GTI HÖK elnökének megválasztása 

Varga Ádám Zoltán ismerteti az első napirendi pontot, és egyúttal a jelöltállítás 

eredményét is. Egyetlen pályázat érkezett be, mégpedig Máthé Izabella és csapata 

nevében.  Kéri Máthé Izabellát, hogy mutatkozzon be, illetve mutassa be a csapatának 

tagjait. 

a) Az elnökjelölt programjának és csapatának bemutatkozása  

Máthé Izabella köszönt mindenkit és elmondja, hogy jelenleg a GTI első éves hallgatója, 

vezetés és szervezés mesterszakon. Előzetes tanulmányait a Budapesti Műszaki 

Egyetemen végezte műszaki manager szakon, ahol a Hallgatói Önkormányzatban 

tevékenykedett először rendezvényszervezőként majd utolsó évében az Önkormányzat 

elnökeként. Egy éves szünet után csatlakozott az ELTE Hallgatói Önkormányzatához, így 

részt vett a Gólyatábor és a Gólyabál szervezésében is. Tájékoztatta a hallgatókat és részt 

vett az ELTE Hallgatói Önkormányzatának elnökségi ülésein, hogy felkészülten 

indulhasson az elnöki posztért. Első lépésként azt tartja a legfontosabbnak, hogy 

kialakuljon az Önkormányzat működése, illetve a munkarendek, feladatok, határidők 

pontossága, követhetősége. Ezen felül szeretné egy olyan tudásbázist létre hozni, amit a 

későbbiekben tudnak használni akár a következő elnökség tagjai is. Fontosnak tartja, 

hogy az utánpótlásképzés illetve, hogy a mostani csapatot jobban összekovácsolják a 

jobb együttműködésért. Elnökhelyettesnek megjelöli Mezey Mercedest. Fontos 

területként a kommunikációt jelöli meg elsőként, mert fontosnak tartja, hogy a 

halhatókat a megfelelő úton tájékoztassa és folyamatosan ellássa friss információkkal. 

Ennek felelőseként Kommunikációs alelnöknek Turcsik Rékát választotta. Következő 

kiemelt terület a gazdaság, aminek átláthatónak illetve jól kezelhetőnek kell lennie a 

megfelelő működéshez. Ennek felelősének Kutasi Botondot jelölte meg. Következő 

terület az oktatás, ahol fontosnak tartja a rendszer felülvizsgálatát, újragondolását, 

szabályozását. Emellett fontosnak tartja, hogy kisokosokat, illetve gyakori kérdéseket 

összeállítva segítsék a hallgatók tájékozódását. Ennek koordinálására Varholik Annát 

kérte fel. Külügyi területen is szeretne elmélyedni az Erasmus adta lehetőségekben, 

hiszen a hallgatói mobilitásban nagyon sok érték rejlik, melyet a hallgatók ki tudnának 

használni. Ezen felül természetesen a külföldről jött hallgatók koordinálása és képviselet 

is elengedhetetlen, így szeretne becsatlakozni az ESN ELTE rendszerébe. Ebben Móna 

Balázs segítségét kérte. Következő poszt a szociális ügyekért és a pályázatokért felelős 

elnök. Feladata lesz, hogy tájékoztassák a hallgatókat a lehetőségekről, és hogy olyan 
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pályázatokat nyújtsanak, melyből sokat tudnak a hallgatók profitálni. Erre a posztra 

Cseszárik Mátyást kérte fel. Végül, de nem utolsó sorban a rendezvények, melyet egy 

igényfelmérés segítene elindítani, hogy mit szeretnének a hallgatók. Emellett elindult 

már a Gólyatábor szervezése is, ami az egyik legfontosabb esemény az évben. Ezen kívül 

sok színes eseményt szeretnének majd. Ennek a területnek a felelőse pedig Gregor Kitti 

lesz. 

Ezeket tartotta a kiemelt területeknek az elnökjelölt, de kiemeli, hogy bizottságokon 

keresztül a közös munka a legfontosabb. 

b) Kérdések  

Varga Ádám Zoltán megkéri a jelenlevőket, hogy most tegyék fel kérdéseiket. 

Nar Tarkan felteszi a kérdést, hogy a megválasztott képviselőknek mennyi ideig tart a 

mandátuma, és hogy milyen jogkörökkel lesznek ők felruházva? Illetve, hogy a 

Küldöttgyűlésnek milyen jogkörei vannak? 

Horváth Mihály szót kér, és elmondja, hogy a megválasztott képviselők arra szolgálnak, 

hogy a mindennapi dolgokat rendezve tudják folytatni a munkát két küldöttgyűlés 

között. Minden Küldöttgyűlésen kötelesek beszámolni ezen időszak munkáiról és tö 

rténéseiről. A megválasztott képviselők mandátuma egy évre szól. 

Több kérdés nem érkezik, Varga Ádám Zoltán megkéri a jelölteket, hogy távozzanak a 

teremből. 

Jelöltek kimennek. 

Varga Ádám Zoltán megkérdezni, hogy szeretné-e a Küldöttgyűlés folytatni a vitát a 

jelöltek jelenléte nélkül? 

Nar Tarkan felteszi a kérdést, hogy ki dönt az alapszabály pontjaival kapcsolatban? 

Hogyan, mennyire és milyen mértékben tud beleavatkozni a Küldöttgyűlés az 

Önkormányzat munkájába? 

Horváth Mihály szót kér és elmondja, hogy a Küldöttgyűlés szavazza meg az alapszabály 

módosítását, illetve csak ők fogadhatják el a megválasztott képviselők beszámolóit. 

Amennyiben ez nem kerül elfogadásra, előzetesen megállapított szankciókat 

alkalmazhat a Küldöttgyűlés. 

Varga Ádám Zoltán megkéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy amennyiben nincs több 

kérdés, szavazzanak a vita lezárásáról.  

A Küldöttgyűlés 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan lezárja a vitát.  
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Varga Ádám Zoltán megkéri a küldötteket, hogy adják le szavazataikat a barna urnába. 

A szavazatok megszámlálása idejére szünetet rendel el. 

Szünet: 18:41-19:00 

Varga Ádám Zoltán megállapítja,hogy a Küldöttgyűlés 12 mandátummal 

határozatképes. 

Varga Ádám Zoltán kihirdeti a szavazás eredményét, ami alapján 12 igen, 0 nem, 0 

érvénytelen szavazattal Máthé Izabellát választotta meg a GTI HÖK elnökének. 

Horvát Mihály gratulál, és nagyon jó közös munkát kíván a megválasztott 

elnökkisasszonynak és csapatának. 

Horváth Luca szintén gratulál a Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata 

nevében, és mint Gazdaságtudományi Intézet hallgatójaként is. Elmondja, hogy sok 

munkát követel majd a következő időszak, de ha bármiben segítség kell, szívesen áll 

rendelkezésre. Sok sikert kíván és jó munkát. 

Jancsó Dorka a Bölcsésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzata nevében gratulál, és 

reméli, hogy tovább folytatódik a sikeres közös munka. 

Kerezsi Dorottya gratulál a Társadalomtudományi Kar nevében, és mint a 

Gazdaságtudományi Intézet hallgatójaként is, és felajánlja segítségét illetve reméli, hogy 

a jövőben sok közös rendezvényük lesz. 

Bárdosi Bence is gratulál a megválasztott képviselőknek az egész Informatikai Kar 

nevében. 

Kreszadló Dóra is gratulál az egész Pedagógia és Pszichológia kar nevében és felajánlja 

segítségét a jövőben. 

Varga Ádám Zoltán lezárja a napirendi pontot és átadja az ülés vezetését a 

megválasztott elnökkisasszonynak. 

2. A GTI HÖK Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása 

Máthé Izabella ismerteti az ellenőrző bizottság feladatait. Három jelölt állítás történik 

meg, és a jelöltek nem tudnak összeférhetetlenségről. A három jelölt Major Ákos, 

Magyari Dorottya, Ferkó Réka. 

Varga Ádám Zoltán ismerteti a szavazás menetét és megkéri a Küldöttgyűlési tagokat, 

hogy adják le szavazatikat. Kiemeli, hogy az Ellenőrző Bizottság tagjait a 

Küldöttgyűlésnek kétharmados többséggel kell megszavazniuk. 
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A Küldöttgyűlés 12 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal egyhangúan megszavazza Ferkó 

Rékát és 11 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal Major Ákost és Magyari Dorottyát is. 

  

3. Az ELTE HÖK Küldöttgyűlés GTI frakció képviselőinek megválasztása 

 

Máthé Izabella elmondja, hogy négy delegálttal van jelen a GTI az ELTE HÖK 
Küldöttgyűlésen, ebből egy mindig az elnök, így három tagot kell még választani. Jelöli 
állandó tagnak Mezey Mercédest, Kutasi Botondot, Soós Nikolettát. A jelöltek elfogadják a 
jelölés, összeférhetetlenség nem áll fenn. 

A Küldöttgyűlés 12 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal egyhangúan megszavazza 
Kutasi Botondot és 11 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal Soós Nikolettát és Mezey 
Mercedest. 

Máthé Izabella jelöli póttagnak Móna Balázst, Cseszárik Mátyást, Kovács Viktóriát 

Jelöltek elfogadják a jelölés, összeférhetetlenségről nem tudnak. 

A Küldöttgyűlés 11 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal egyhangúan megszavazza 
Kovács Viktóriát és 10 igen, 0 nem, 2 érvénytelen szavazattal Móna Balázst és Cseszárik 
Mátyást. 

4. Az Intézeti Tanács hallgatói tagjainak megválasztása 
 

Máthé Izabella elmondja, hogy az Intézeti Tanácsban három hallgatói delegált van, 
ebből egy mindig az elnök, így még két tagot kell választani. Jelöli Mezey Mercédest, 
Varholik Annát. A jelöltek elfogadják a jelölés, összeférhetetlenségről nem tudnak. 
 
A Küldöttgyűlés 12 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazatta egyhangúan megszavazta 
Varholik Annát és 10 igen, 0 nem, 2 érvénytelen szavazattal Mezey Mercedest. 
 
 

5. Egyebek 
 

Máthé Izabella elmondja, hogy igyekezni fognak megtalálni a legjobb kommunikációs 
csatornát, és hogy alapszabály szerint 7 nap múlva tarthatnak legközelebb 
Küldöttgyűlést, így nagyjából két hét múlva lesz esedékes.  Megkéri a Küldötteket, hogy 
gondolják át, hogy miben szeretnének részt venni és elmondja, hogyha bárkinek 
problémája van, nyugodtan keresse őt, vagy az elnökséget. 
 
Ülés vége: 19:30 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
Horváth Mihály 

elnök 
ELTE Hallgatói Önkormányzat 

………………………………………… 
Varga Ádám Zoltán 

Ellenőrző Bizottság, elnök 
ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 
 
 
 
 

………………………………………… 
Zentai Dorottya 

jegyzőkönyvvezető 
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