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Jegyzőkönyv 

2019.november 13. (szerda) 18:00 óra 

Helyszín: ELTE BTK (A. épület 47-es terem) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

Napirend elfogadása 

Jegyzőkönyvvezető választása 

1. Az EHÖK Kabinet beszámolói 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. Személyi ügyek  

a. Elnöki referens megválasztása 

4. Az ELTE HÖK alapszabály módosítása  

a. EHÖK alapszabály-módosítás 

5. Közéleti ösztöndíj előterjesztés 

6. 2018-as költségvetési beszámoló 

7. EHÖK EB ügyrend 

8. Egyebek 

 

 

Ülés kezdete: 2019.11.13. 18:17 

Horváth Mihály köszönt mindenkit.  

A Küldöttgyűlés 38 fővel határozatképes. 31 ember szavazatképes. Murai Bencét felkéri Horváth 

Mihály szavazatszámlálónak. Ezt a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

Horváth Mihály jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Vanesszát javasolja, az ő személyével a 

Küldöttgyűlés szintén egyhangúlag egyetért. 

Az előzetesen kiküldött napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

1. Az EHÖK Kabinet beszámolói 
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Horváth Mihály elnök – beszámolót kiegészíti: Horváth Mihály beszámolójának 

kiegészítését az ELTE akkreditációs eljárásával kezdi, ahová a közelmúltban Szigeti Balázs 

társaságában látogatott el. Részt vett a CHARM-EU hallgatói kickoff meetingjén a 

Montpellieri Egyetemen. A franciaországi találkozón közel  30 hallgató vett részt, és fő 

témája  egy új struktúrájú egyetem kialakítása volt a European Universites keretein belül, ám 

erről konkrétumokkal nem tud szolgálni, hiszen a találkozón is leginkább csak a hallgatók 

bevonásáról volt szó, illetve arról, hogy ezt milyen fórumon tudnák a legeffektívebben elérni. 

Ezen kívül beszámol arról, hogy az idei évben is megrendezett ELTE feszt eseményre az 

eddigi évekhez képest rekord számú látogató érkezett, és ez úton mindenkinek megköszöni 

áldozatos munkáját, többek között Kovács Viktóriának, aki a rendezvény után megszervezte 

a még újnak számító, ám elsöprő sikernek örvendő Gólyakupa elnevezésű vetélkedőt. 

 Horváth Mihály ezen kívül elmondja, hogy a közeljövő egyik legnagyobb projektje az 

alapszabály újra írása lenne, amihez kéri mindenki közreműködését, ám az ezzel kapcsolatos 

részletekkel majd csak a későbbiekben tud szolgálni. 

 Ezen kívül Horváth Mihály arra is felhívja a figyelmet, hogy időszerű lenne egy olyan 

megbeszélés megtartása, amelynek keretein belül a karok elnökei illet a Kft között születne 

egy megegyezés, amely elősegíteni a gördülékenyebb munkavégzést. 

 Józsa Kornél ezen a ponton megjegyzi, hogy az aktuális gyűlésre ő nem kapott meghívót. 

 Horváth Mihály erre reagálva elmondja, hogy ebben a kérdésben Vigh Patrícia Ellenőrző 

Bizottság elnökasszonya, illetve Szabó Áron informatikai ügyekért felelős kabinettag 

keresendő. 

 Horváth Mihály beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

 

Eszterhai Marcell elnökhelyettes nem kívánta kiegészíteni beszámolóját. 

Eszterhai Marcell beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

 

Horváth Luca gazdasági alelnök-beszámolót kiegészíti: Horváth Luca elmondja, hogy az 

adott periódusban a gazdasági divíziójának ülése ugyan elmaradt, de az aktuális gazdasági 

ügyek kezelése miatt ennek összehívását sürgeti. 

 Ungi Balázs megjegyzi, hogy szerinte az adott periódusban velük nem folyt megfelelően 

a kommunikáció, így a beszámolót nem kívánja elfogadni. 

         Horváth Luca beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igennel, 3 nemmel és 0 tartózkodással 

elfogadja. 
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Gönczi Lili tanulmányi alelnök- egészségügyi okokból kifolyólag nincs jelen. Horváth 

Mihály elmondja, hogy Gönczi Lili beszámolóját nem kívánja kiegészíteni, ám felmerülő 

kérdések esetén rendelkezésre áll. 

Gönczi Lili beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

 

Kovács Viktória kommunikációs alelnök- beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

Kovács Viktória beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

 

Mayer Katalin szociális alelnök- Mayer Katalin elmondja, hogy a szociális támogatásokkal 

kapcsolatos korrekciók, illetve a SZÖB meghívók kiküldésre kerültek. 

Mayer Katalin beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

 

Menyhárt Barbara külügyi alelnök- nincs jelen. Horváth Mihály elmondja, hogy Menyhárt 

Barbara beszámolóját nem kívánja kiegészíteni, ám felmerülő kérdések esetén 

rendelkezésre áll. 

Menyhárt Barbara beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

 

Varga Réka pályázatokért felelős alelnök- beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

 Varga Réka beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

 

Vitovszky Marcell (KolHÖK)- beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

Vitovszky Marcell beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

 

Szigeti Balázs tudományos alelnök- beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

Szigeti Balázs beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

 

Blankó Miklós ELTE Press főszerkesztő- nincs jelen. Horváth Mihály elmondja, hogy 

Blankó Miklós beszámolóját nem kívánja kiegészíteni, ám felmerülő kérdések esetén 

rendelkezésre áll. 

Blankó Miklós beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

 

Cseszkó Míra sportreferens- beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

Cseszkó Míra beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 
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Szabó Áron informatikai referens- beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

Szabó Áron beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

 

Horváth Szandra tanárképzési referens- nincs jelen. Horváth Mihály elmondja, hogy 

Horváth Szandra beszámolóját nem kívánja kiegészíteni, ám felmerülő kérdések esetén 

rendelkezésre áll. 

Horváth Szandra beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

 

Németh Csilla esélyegyenlőségi referens- Németh Csilla elmondja, hogy a következő hét 

keddjén személyi segítőket toborzó rendezvényre kerül majd sor, illetve felhívja a figyelmet 

az együtt Kárpátaljáért gyűjtésre a jelenlévők figyelmét. 

Németh Csilla beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

 

 

 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója:  

Vigh Patrícia elmondja, hogy az EB-ben jelenleg választások zajlanak. Elmondja 

továbbá azt is, hogy a közelmúltban (hétfőn) tartott gyűlésükön megvitatták az EB 

ügyrendjének változtatását, mégpedig azon felvetés tekintetében, amelyet korábban 

Szabó Tamás javasolt nekik e-mail formájában. Ennek lényege, hogy kizárja azokat a 

döntéshozatalból, akik az elsőfokú döntésben is részt vettek. Ezen kívül még az is 

fontos változás lenne, hogy a vagyonnyilatkozatokat, amelyek a Küldöttgyűlésben 

való szavazás feltételei, ezentúl nem az EB elnökének, hanem az irodavezetőnek kell 

majd leadni.  

 

3. Személyi ügyek 

a. Elnöki referens megválasztása- Bognár Fanni  

Horváth Mihály felkéri Bognár Fannit, hogy röviden mutatkozzon be. 

Bognár Fanni röviden bemutatkozik, illetve biztosítja a Küldöttgyűlést 

arról, hogy a jövőben amellett, hogy folytatná elődei precíz munkáját, a 

kommunikációs divízió tagjaként szeretné a kabinet munkáját is a lehető 

leginkább megkönnyíteni. 
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Horváth Mihály megkérdezi, hogy szeretnének e Bognár Fanni 

személyéről vitát tartani. 

Ezt a küldöttgyűlés egyhangúlag 31 nemmel elutasítja, a személyével 

kapcsolatos szavazás 18:58-kor elkezdődik. 

 

4. Az ELTE HÖK alapszabály módosítása  

EHÖK alapszabály-módosítás- Divíziós rendszer kérdése 

Lekics László megkérdezi, hogy miben válna el egymástól a 

referensi/alelnöki illetve a divíziós vezetői munkakör? Horváth Mihály 

elmondja, hogy eddig az EHÖK-ből hiányzott a középvezetői réteg, azok az 

emberek, akik egy adott munkaterületről az elnöknek és az alelnöknek 

rendszeresen átfogó képet tudnának adni. A divízió erre lenne hivatott, hogy a 

kommunikációt és a közös munkát megkönnyítse az EHÖK-ön belül. Ezen kívül 

elmondja, hogy természetesen a divíziókat vezető személyeknek az adott 

periódus divíziós tevékenységeiről be kell majd számolniuk a beszámolóikban.  

Lekics László megkérdezi, hogy abban az esetben, ha valaki alelnök, hol válik 

el a munkája a divízióvezetési munkájától, illetve, hogy ezekről nem külön kellene 

e beszámolni a Küldöttgyűlésnek. Kutasi Botond elmondja, hogy szerinte mind a 

két munkaterületről beszámolni külön beszámolókban felesleges lenne, hiszen 

ezt az elnökök/referensek egyébként is megtennének, és ezen beszámolók 

minden alkalommal kiküldésre kerülnek a Küldöttgyűlések előtt. Jancsó 

Dorottya elmondja továbbá, hogy az ő értelmezésében ez nem felétlen jelentene 

egy plusz munkaterületet a divíziók vezetői számára, csupán a meglévő 

munkafolyamatok összefogásáról, segítéséről és a kommunikáció gyorsabbá 

tételéről szólna, ezen ívül a beszámolók kérdését illetően egytért Kutasi 

Botonddal. Horváth Luca megerősíti Kutasi Botond és Jancsó Dorottya 

felszólalását. Lekics László itt felhívja a küldöttgyűlés figyelmét, hogy 

mindezeket, legfőképp a beszámolási kötelezettségről szóló részt rögzíteni 

kellene az alapszabályban is, így azt a kiegészítést javasolja, hogy ne csak az 

elnöknek legyen beszámolási kötelezettsége a divízió vezetőjének, hanem a 

Küldöttgyűlés fele is. Pásztor Csaba ezzel egyetért. 
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Az új formájában ezt a határozatot a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel 

elfogadja. 

 

 

5. Közéleti ösztöndíj előterjesztés 

Horváth Mihály ismerteti az előterjesztést.  Az imént elfogadott alapszabály-

módosításban szereplő strukturális változásokhoz az ösztöndíjakat is hozzá kell 

igazítani, ezért módosítást javasol az elnökhelyettesnek járó ösztöndíj 

mértékéről, módosul a HÖOK elnökségében és egyéb kötődő munkavégzésért 

járó ösztöndíj mértéke, valamint új tételek is bekerülnek a határozatba, mint pl. a 

divízióvezetők. 

 A határozatot a Küldöttgyűlés 30 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással 

elfogadja. 

 

6. 2018-as költségvetési beszámoló 

Horváth Luca elmondja, hogy előzetesen kiküldte a 2018-as költségvetési 

beszámolóját. Egy prezentáció keretein belül ismerteti a legfőbb tételeket a 

szóban forgó év alatt, illetve elmondja, hogy az esetlegesen felmerülő 

kérdésekkel/ kérdéses tételekkel kapcsolatban a Küldöttgyűlés rendelkezésére 

áll. Ezen kívül felhívja arra is a figyelmet, hogy fel lett számítva egy késedelmi díj, 

amely a karok között felosztásra kerül majd. Horváth Mihály ehhez hozzáteszi, 

hogy a KGH-n belüli munkavégzés lassabban zajlik így ajánlatos betartani a 30 

napos belüli beküldési határidőket, amelyet ebben az évben sajnos több kar sem 

tartott be. 

 Horváth Luca 2018-ra vonatkozó gazdasági beszámolóját 31 igennel a 

Küldöttgyűlés elfogadta. 

7. EHÖK EB ügyrend 

Vigh Patrícia elmondja, hogy a jelenlegi ügyrendjük nincs jó állapotban, 

illetve, hogy a most is fennálló érvényességi küszöb megnehezíti munkájuk 

elvégzését. Ennek fényében ismerteti, hogy módosításokat kell eszközölni, 

legfőképpen a jelenlegi érvényességi küszöböt (12 fő)  kéne az aktuális 

létszámukhoz igazítani, hiszen nekik minden alapszabályi kérdést egy ülés 

keretein belül kell megvitatni, és ennek folyamatát a mostani határozat igencsak 
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megnehezíti. Többek között azért is, mert a kari vezetők mandátumai a jelen 

körülmények között nem átadható, ám ők rendszerint nem jelennek meg az 

üléseken, és ezen módosítás ezt is kívánja orvosolni.  

Vigh Patrícia felvetését a Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

 

8. Egyebek 

a) Vigh Patrícia ismerteti az elnöki referens személyéről indított szavazás eredményét: 

30 igen, illetve egy érvénytelen szavazat. 

b) Horváth Luca megkéri a jelenlévőket, hogy az ebben az erre az évre szóló 

költésekről a számlákat minden érintett még december 18-ig hozza be.  

c) Kerezsi Dorottya megköszöni az eddigi évek munkáját a Küldöttgyűlésnek és 

elbúcsúzik. 

 

Horváth Mihály az ülést 19:42-kor lezárja. 
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Határozatok Horváth Mihály beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel 

elfogadja. 

Eszterhai Marcell beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel 

elfogadja. 

         Horváth Luca beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 28 igennel, 3 nemmel és 0 

tartózkodással elfogadja. Gönczi Lili 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

31 igennel elfogadja. 

Kovács Viktória beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel 

elfogadja. 

Mayer Katalin beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel 

elfogadja. 

Menyhárt Barbara beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel 

elfogadja. 

Varga Réka beszámolóját a Küldöttgyűlés 
egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

Vitovszky Marcell beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel 

elfogadja. Szigeti Balázs beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel 

elfogadja. 

Blankó Miklós beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel 

elfogadja. 

Cseszkó Míra beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 igennel 

elfogadja. 
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Az új formájában ezt a 

határozatot a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag 31 igennel elfogadja. 

 A határozatot a 

Küldöttgyűlés 30 igennel, 0 nemmel 

és 0 tartózkodással elfogadja. 

Horváth Luca 2018-ra vonatkozó 
gazdasági beszámolóját 31 igennel a 
Küldöttgyűlés elfogadta. 

Vigh Patrícia felvetését a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag 31 

igennel elfogadja. 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 

 

________________________________________________ 

Horváth Mihály 

elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________________________ 

Vigh Patricia 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 

_________________________________________________ 

Szabó Vanessza 

jegyzőkönyvvezető 
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