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Jegyzőkönyv 

2019. június 12. (szerda) 18:00 óra 

Helyszín: ELTE BTK ( Kari Tanácsterem) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

2. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

3. Alapszabály-módosítás 

a) ÁJK Alapszabály 

b) IK Alapszabály 

c) KolHÖK Alapszabály 

4. Egyebek 

  

Ülés kezdete: 18:12 

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

összehívás során.  

A Küldöttgyűlés 33 fővel határozatképes. 

Elmondja, hogy 1 óra 13 perccel később lett kiküldve a meghívó, ezért javasolja, hogy szavazzanak arról, 

hogy megtartásra kerüljön-e a Küldöttgyűlés. 

A Küldöttgyűlés megtartását a Küldöttgyűlés tagjai 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatják. 

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

egyhangúlag egyetért. 

Horváth Mihály napirendi módosítási javaslata az előzetesen kiküldött napirendhez képest, hogy az 

Ellenőrző Bizottság tájékoztatója, valamint az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója napirendi pontok 

kerüljenek megcserélésre, valamint harmadik napirendi pontnak javasolja a szenátusi tag választását. Ezek 

alapján a módosított napirendi pont a következő. 
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1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

2. Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. Szenátusi tag választása 

4. Alapszabály-módosítás 

a, ÁJK Alapszabály 

b, IK Alapszabály 

c, KolHÖK Alapszabály 

5.  Egyebek 

 

A módosított napirendet a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja.   

 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

Horváth Mihály elmondja, hogy lezárult az Ombudsman pályázatok leadása, ezek a pályázatok nyilvánosak, 

így mindenki számára elérhetőek. A szenátus számára javaslatot a 15 fős bizottság fog adni, ebben van 

hallgatói, illetve doktorandusz delegált is, valamint három külsős szakértő. 

Horváth Mihály elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Badinszky Áron nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját. Ez az utolsó Küldöttgyűlése, köszöni az elmúlt 

két év munkáját, és sok sikert kíván az elkövetkezendő időszakra a következő kabinetnek. 

Badinszky Áron alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Eszterhai Marcell nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját, de kéri annak elfogadását.  

Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Hulik Bernadett nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját, de kéri annak elfogadását. Az elmúlt egy év 

munkáját köszöni a Tanulmányi Bizottságnak. 

Hulik Bernadett tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Mayer Katalin elmondja, hogy a Több lett? Maradhat! gyűjtés kapcsán összegyűlt adományok elszállításra 

kerültek. Összesen 330 kg adomány gyűlt össze, ebben voltak élelmiszerek, plüssállatok, és minden egyéb 

tanszerek. Köszönetét fejezi ki mindenki számára a kampány és a gyűjtés során nyújtott segítségért. 

Mayer Katalin szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 
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Menyhárt Barbara elmondja, hogy a hétfői napon beérkezett tíz pályázat a Heidelbergi Egyetem 5-5 

hónapos kiutazásáról, ezeket a héten fogja elbírálni. A tízből két hallgatót lehet támogatni, de ezzel 

kapcsolatban még küld visszajelzéseket. 

Menyhárt Barbara külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Nagy Liza kimentését kérte, de kéri beszámolójának elfogadását, a felmerülő kérdéseket ímélben várja.  

Nagy Liza tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Kovács Viktória nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Kovács Viktória kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Blankó Miklós kimentését kérte, de kéri beszámolójának elfogadását. 

Blankó Miklós, az ELTE PRESS főszerkesztőjének beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 

elfogadta.  

Horváth Viktória nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját, de kéri annak elfogadását, valamint köszöni az 

elmúlt egy év munkáját. 

Horváth Viktória sportügyi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

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

Horváth Szandra tanárképzési referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

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

Lakatos Dorina elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Szabó Christopher nem tud jelen lenni a Küldöttgyűlésen, de kéri beszámolójának elfogadását. 

Szabó Christopher szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 

támogatja.  

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

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

megfelelően működött az ELTE Hallgatói Önkormányzata. Megkeresést nem kaptak. 
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3. Szenátusi tag választása 

Horváth Mihály elmondja, hogy Csajkás Eszter nem folytatja tovább munkáját a Hallgatói 

Önkormányzatban, helyét ügyvivő elnökként Kup Katica vette át. Mivel nem megválasztott 

elnök, ezért szükséges, hogy a Küldöttgyűlés támogassa személyét, hogy teljes jogú 

szenátusi tag legyen. 

 

4. Alapszabály-módosítás 

a, ÁJK Alapszabály 

Szabó Tamás ismerteti a változtatásokat, amelyek érintik a tisztségek megnevezésének 

módosítását, beleértve az alelnököket, valamint a referenseket is. Tartalmazza a Jurátus 

függetlenedését. Az elnök, illetve az alelnökök megválasztása őszről tavaszra tevődne át, de 

közvetlen maradna. Az utolsó módosítás pedig a Választási Bizottságot olvasztaná bele az 

Ellenőrző Bizottságba. Horváth Luca kérdése, hogy a Jurátus számára a Hallgatói 

Önkormányzat fog-e az Iskolaszövetkezetből forrást biztosítani. Szabó Tamás válaszol, 

hogy nem.  

Az ÁJK HÖK Alapszabály módosítását a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja.  

 

b, IK Alapszabály 

Bárdosi Bence elmondja, hogy ez csupán egy korrekciós módosítás, hiszen az előzőben 

nagyon lekorlátozták az összeférhetetlenség fogalmát, amely már nem vonatkozna a 

választási bizottság tagjaira, valamint helyesírási és gépelési hibák lettek kijavítva az 

Alapszabályban. 

Az IK HÖK Alapszabályának módosítását a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja.  

 

c, KolHÖK Alapszabály 

Vitovszki Marcell, elmondja, hogy ez csupán egy kiegészítés az előző módosításhoz, 

amellyel egyszerűbb, átláthatóbb lesz az Alapszabály, valamint rövidebb is.  

A KolHÖK Alapszabályának módosítását a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja.  

 

5. Egyebek 

Varga Ádám ismerteti a szenátusi tagságot érintő szavazás eredményét, melynek 

eredménye 32 igen, 0 nem, 1 érvénytelen.  

Kup Katica szenátusi tagságát a Küldöttgyűlés 32 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatja. 
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Ülés vége: 18:41 
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Határozatok A Küldöttgyűlés megtartását a Küldöttgyűlés tagjai 33 igen, 

0 nem, 0 tartózkodással támogatják. 

A módosított napirendet a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással támogatja. 

Horváth Mihály elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 

igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Badinszky Áron alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 

igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással elfogadta. 

Hulik Bernadett tanulmányi alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Mayer Katalin szociális alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Menyhárt Barbara külügyi alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Nagy Liza tudományos alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Kovács Viktória kommunikációs alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Blankó Miklós, az ELTE PRESS főszerkesztőjének 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással elfogadta. 

Horváth Viktória sportügyi referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Horváth Szandra tanárképzési referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Lakatos Dorina elnöki referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Szabó Christopher szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással elfogadta.  

Az ÁJK HÖK Alapszabály módosítását a Küldöttgyűlés 

33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja. 
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Az IK HÖK Alapszabályának módosítását a 

Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja. 

A KolHÖK Alapszabályának módosítását a Küldöttgyűlés 

33 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatja.  

Kup Katica szenátusi tagságát a Küldöttgyűlés 32 igen, 0 

nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatja. 

 

 

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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