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Jegyzőkönyv 

2019. április 03. (szerda) 18:00 óra 

Helyszín: ELTE BTK (, Kari Tanácsterem) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. Szociális helyzetfelmérés projekt beszámolója 

4. Alapszabály-módosítás 

a) BDPK Alapszabály 

b) BGGYK HÖK Alapszabály 

5. Egyebek 

  

Ülés kezdete: 18:07 

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

összehívás során.  

Horváth Mihály köszönti a Gazdálkodástudományi Intézet megválasztott elnökét és képviselőit. Kérdezi 

az Ellenőrző Bizottságot, hogy hogyan változott a Küldöttgyűlés létszáma. Varga Ádám elmondja, hogy az 

ülés szabályosan lett összehívva, a Küldöttgyűlés létszáma 40 főre emelkedett a GTI képviselőivel. 

A Küldöttgyűlés 34 fővel határozatképes. 

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

egyhangúlag egyetért. 

Horváth Mihály elmondja, hogy a BDPK szabályzat előterjesztésének kiküldése későn történt meg, ezért 

elnézést kér. Ismerteti, hogy ennek oka a véleményezésének elhúzódása. Kéri, hogy a Küldöttgyűlésen 

szavazzanak ennek tárgyalásáról is, hogy az áprilisi hónapban a szenátus elé kerülhessen a szabályzat.  

A BDPK szabályzatának tárgyalásával a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyetért.  

Az előzetesen kiküldött napirendet a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja.   
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1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

Horváth Mihály elmondja, hogy az Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága ma ülésezett, ahol 

véleményeztek egy HKR módosítást, valamint napirenden voltak a térítési összegek felülvizsgálata. Az 

ülésen nem született döntés, emiatt javasolta, hogy kérjenek ezzel kapcsolatban egy magasabb szintű 

állásfoglalást. A költségvetéssel kapcsolatban ismerteti, hogy a következő héten fog ülésezni a költségvetési 

tanács, s a napokban az éves költségvetés is meghatározásra kerül. 

Horváth Mihály elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Badinszky Áron elmondja, hogy az elmúlt hónapban részt vett három Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági 

ülésen, ami figyelmetlenség miatt maradt ki a beszámolójából.  

Badinszky Áron alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Eszterhai Marcell elmondja, hogy tegnap egyeztetett Cseszárik Mátyással, a GTI képviselőjével a 

pályázatokról, jogszabályi hátterekről, kiírásokról, amelyet a következő héten meg fognak ismételni. 

Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Hulik Bernadett elmondja, hogy részt vett egy Minőségfejlesztési Bizottsági Ülésen, illetve a mai nap 

folyamán lezajlott OHÜB-ön. Hétfőn elindult a párhuzamos képzés kompenzációja pályázatok leadási 

időszaka, eddig 7 pályázat érkezett be. 

Hulik Bernadett tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Mayer Katalin elmondja, hogy köszöni az elmúlt Küldöttgyűlésen számára megszavazott bizalmat. Részt 

vett Eszterhai Marcellal a HÖOK ösztöndíjműhelyén, amely sikeres volt. Tegnap jelen volt a Hallgató 

Jogorvoslati Bizottsági ülésen, ahol a szociális kérvényekkel minden rendben volt 

Mayer Katalin szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Menyhárt Barbara elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán EHKB ülést tartott, valamint a hétvégén 

Marosvásárhelyen és Kolozsváron egyeztettek a helyi partnerintézményekkel az együttműködésekkel 

kapcsolatban, de ezt a következő beszámolójában részletezni fogja.  

Menyhárt Barbara külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Nagy Liza elmondja, hogy a tehetséggondozási tanács által kiírt pályázatok benyújtási határideje hétfőn 

éjfélkor lejárt, s a bíráló bizottság el fogja bírálni április 15-én. 

Nagy Liza tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 
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Kovács Viktória nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Kovács Viktória kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Blankó Miklós elmondja, hogy egyeztetett ma a GTI kommunikációs alelnökével a GTI hallgatói magazin 

megalapításáról, amely valószínűleg az ősz folyamán indul el.  

Blankó Miklós, az ELTE PRESS főszerkesztőjének beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 

elfogadta.  

Horváth Viktória elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán egyeztetett a BEAC képviselőivel és a kollégiumi 

sportreferenssel, mert jelenleg akadályok vannak a BEAC részéről a kari, illetve a kollégiumi sportnapok 

szervezésével kapcsolatban. Nem szeretné, ha ez a jövőben bárkiben negatív érzéseket vetne fel, csupán a 

BEAC számára sok kollégiumi sportnap sikertelen volt, így szeretnének annyit kérni, hogy próbáljuk meg 

biztosítani, hogy legyenek hallgatók a rendezvényeken, s a továbbiakban is sikeresen tudjanak 

együttműködni. 

Horváth Mihály elmondja, hogy a következő elnökségi ülésen jelen lesz Simon Gábor, a BEAC 

ügyvezetője, aki felvázolta számára a problémákat, ő pedig javasolta, hogy jöjjön el az egyik elnökségi ülésre, 

ahol közösen tudják ezeket rendezni.  

Horváth Viktória sportügyi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Horváth Szandra nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Horváth Szandra tanárképzési referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Lakatos Dorina nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 

Lakatos Dorina elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Szabó Christopher szombathelyi ügyekért felelős alelnök nem tud jelen lenni, de kéri beszámolójának 

elfogadását.  

Szabó Christopher szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 

elfogadta. 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

 Varga Ádám elmondja, hogy az elmúlt önkormányzati időszakban az egyetemi és jogszabályoknak 

megfelelően működött az ELTE Hallgatói Önkormányzata. 
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3. Szociális helyzetfelmérés projekt beszámolója 

Mayer Katalin ismerteti, hogy a projekt célja, hogy megfelelejen az 51/2007-es 

kormányrendeletnek, amely kimondja, hogy félévente egyszer lehet felmérni a hallgatók szociális 

helyzetét. Illetve szeretnének reagálni az elmúlt időszakban felmerült problémákra a szociális 

támogatással kapcsolatban. A projektnek 5 résztvevője van, Eszterhai Marcell, Vitovszki Marcell, 

Iván Rozália, valamint Horváth Éva. A félév során többször összeültek, hogy egyeztessenek ezzel 

kapcsolatban, szétosszák egymás között a meglévő feladatokat. Szükséges a hallgatói visszajelzések 

összegyűjtése, ezeket fókuszbeszélgetéseken keresztül próbálják elérni. Az első fókuszbeszélgetésre 

április 8-án kerül majd sor a PPK-n, majd pedig a TÓK-on és a BTK-n is megrendezésre kerül. 

Kéri, hogy mindenki biztassa a hallgatókat, hogy vegyenek részt ezeken a beszélgetéseken, hiszen 

ezekből egy kérdőív fog összeállni, amelyet a hallgatók számára fognak kiküldeni. Az pályázati kiírás 

újra gondolásához az összes egyetem pályázati kiírását áttekintették. A külhoni igazolások már 

szinte teljes mértékben rendelkezésre állnak, tisztázták az őstermelők helyzetét, valamint a BNO 

kódot és a tartós betegségek listáját. További feladatok elsősorban a fókuszcsoportok megtervezése 

és lebonyolítása, a kérdőívek megalkotása és kiküldése, valamint az új pályázati kiírás szövegének 

megírása. Kéri, hogyha bárkinek van ehhez kapcsolódóan észrevétele, az jelezze, hiszen segítséget 

nyújthat a további munkában. 

4. Alapszabály-módosítás 

a, BDPK Szabályzat 

Horváth Mihály elmondja, hogy ez alapvetően a szombathelyi képviselők javaslatára 

megalkotott szabály, mert megkeresték őket azzal a javaslattal, hogy az érdekképviselet egy 

más struktúrában is elképzelhető. Ismerteti a szabályzatot, amely tartalmazza, hogy ez egy 

helyi képviselet, minimális részletekben fog eltérni egy részönkormányzattól. Az itt 

megválasztott koordinátor lesz az ottani összefogó ember, ezt ők választják meg. A saját 

működési szabályzatukra ők tesznek javaslatot. Az ellenőrzést szintén az EHÖK Ellenőrző 

Bizottsága fogja intézni, valamint a Küldöttgyűlésben is lesz helyük, ezeknek tagjait szintén 

ők választják meg. Ismerteti a szabályzattal kapcsolatos korábbi módosításokat, javításokat. 

Kindelmann Balázs észrevétele, hogy a helyi kifejezés az elején kétszer szerepel a 

szabályzat szövegében, illetve hiányzik a székhely megnevezése. Kindelmann Balázs 

kérdése, hogy a választmányban miért csak tanácskozási joggal vehetnek részt a képviselők. 

Horváth Mihály válaszol, hogy szinte az összes szombathelyi átkerült a BDPK-ba, de 
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többen maradtak kari fennhatóság alatt úgy, ahogy régen voltak a részönkormányzatoknál. 

Szavazati joguk azért nincs, mert nincsenek becsatornázva a képviseletbe. Kindelmann 

Balázs kérdése, hogy a BDPK KÖB létező dolog-e. Horváth Mihály válaszol, hogy igen, 

ők is megkapták a saját keretüket, hogy azt szétoszthassák. Belekerült egy zárórendelkezés, 

amely a hatálybalépés időszakáról szól. Kindelmann Balázs hozzáteszi, hogy érdemes 

lenne konkretizálni, hogy egy ember, egy hallgató több ember jelölését is aláírhatja-e. 

Horváth Luca válaszol, hogy ha erről nem rendelkezik a szabályzat, az azt jelenti, hogy ez 

nem zárja ki, hogy egy hallgató több induló számára is aláírjon.  

A szabályzat szövegében kétszer szereplő helyi kifejezésből az egyik kihúzását a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 

nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

A szabályzatból hiányzó székhely megnevezésének pótlását a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással elfogadta.  

A BDPK helyi szabályzatának módosítását a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

b, BGGyK HÖK Alapszabály módosítása 

Csajkás Eszter ismerteti, melyek azok a rendelkezések, amelyek módosításra kerülnek az 

alapszabályban. A fő változtatások pontosítások voltak, a tagok tisztségének megnevezései 

változnak. 

Horváth Luca hozzáteszi, hogy a kilencedik oldal elején a harmadik sorban nem került 

kihúzásra két szó, valamint az utolsó oldalon a bekezdések számozásánál kimaradt a 3-as.  

A módosítási javaslatokat a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

A BGGyK HÖK Alapszabály módosítását 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

5. Egyebek 

Horváth Mihály elmondja, hogy az egyetem új iskolaszövetkezettel szerződött le, s kéri, 

hogy aki még nem tette meg, mindenképpen iratkozzon be az iskolaszövetkezetbe, valamint 

kiemeli, hogy ennek ellenére működik az ELTE Iskolaszövetkezete és közvetítenek 

munkát, így oda is érdemes beiratkozni, valamint ezt közvetíteni a hallgatók felé. 

Mayer Katalin kéri, hogy aki hozott valamilyen adományt a Több lett, maradhat! 

kampányhoz, azt a Küldöttgyűlés után a teremben adhatja le, valamint a Küldöttgyűlés után 

egy kép is fog készülni. A gyűjtés ideje április 26-ig lett meghosszabbítva, így eddig lesz 

lehetőség adományokat gyűjteni a rászoruló gyerekek számára.  

Vitovszki Marcell elmondja, hogy a mai este folyamán mindenkit várnak a Kerekes úti 

kollégiumban megrendezett Kerekes napok rendezvényre. 
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Jancsó Dorottya elmondja, hogy a mai estén kerül megrendezésre az ELTE BTK 

tehetségkutató rendezvénye, a Patina a Filter nevezetű helyen, amelyre mindenkit szeretettel 

várnak.  

Ülés vége: 18:55 
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Határozatok Horváth Mihály elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 

igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Badinszky Áron alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 

igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással elfogadta. 

Hulik Bernadett tanulmányi alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Mayer Katalin szociális alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Menyhárt Barbara külügyi alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Nagy Liza tudományos alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Kovács Viktória kommunikációs alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Szabó Cristopher szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 26 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással elfogadta. 

Blankó Miklós, az ELTE PRESS főszerkesztőjének 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással elfogadta. 

Horváth Viktória sportügyi referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Horváth Szandra tanárképzési referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Lakatos Dorina elnöki referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

A BDPK szabályzatának tárgyalásával a Küldöttgyűlés 

34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyetért. 

A szabályzat szövegében kétszer szereplő helyi kifejezésből 

az egyik kihúzását a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással elfogadta.  
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A szabályzatból hiányzó székhely megnevezésének pótlását 

a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

A BDPK helyi szabályzatának módosítását a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

A módosítási javaslatokat a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 

nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

A BGGyK HÖK Alapszabály módosítását 34 igen, 

0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.  

 

 

 

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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