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Jegyzőkönyv 

2019.december 4. (szerda) 18:00 óra 

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

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Aktualitások 

2. EHÖK SZÖB ügyrendjének módosítása 

3. 2019-es gazdasági előirányzat módosítása  

4. Egyebek 

 

Ülés kezdete: 2019.12.04. 18:05 

Horváth Mihály (EHÖK elnök) 18:05 perckor megnyitja az ülést, köszönt 

mindenkit. Megkérdezi, hogy az ülés szabályosan lett e összehívva. 

 

 Vígh Patrícia (EB elnök) elmondja, hogy az ülés szabályosan lett összehívva, 

illetve megállapítja mandátumellenőrzés után, hogy az ülés 28 mandátummal 

határozatképes. 

 Horváth Mihály elmondja, hogy a szavazatok számlálásához 2 embert kell 

delegálnia a Küldöttgyűlés résztvevői közül. Felkéri Mecséri Esztert és Kurdics Zoltánt 

erre. A felkérést mind a ketten elfogadják. Horváth Mihály a Szavazatszámláló Bizottság 

személyeivel kapcsolatban szimpátiaszavazást kezdeményez. 

A szimpátiaszavazás eredménye Mecséri Eszter és Kurdics Zoltán személyének kérdésében 

egyhangú, 28 igen és 0 nem szavazattal. 

Horváth Mihály felkéri Bognár Fannit az ülés jegyzőkönyvének vezetésére. Bognár 

Fanni elfogadja a felkérést, Horváth Mihály Fanni személyét illetően szavazást indít.  

A Küldöttgyűlés Bognár Fanni személyét elfogadja 28 igen és 0 nem szavazattal.  
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Horváth Mihály szóban ismerteti a már korábban is kiküldött napirendet. Ezzel 

kapcsolatban kérdés nem érkezik, így szavazást indít ennek elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés elfogadja az előzetesen kiküldött napirendet 28 igen, 0 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal. 

1. Aktualitások 

1.1 Kontra Konferencia 

Horváth Mihály elmondja, hogy a hétvégén lezajlott a Kontra Konferencia, amely a 

BTK-n illetve most már a TTK-n tanuló tanárképzésben résztvevő hallgatók konferenciája. 

Ezen az eseményen megtörtént a korábban kiküldött tanárképzésről szóló kérdőívek 

kiértékelése, illetve az új tanárképzési stratégiák véleményezése.  Elmondja, hogy egy 

nagyon eredményes rendezvénynek bizonyult és ezúton megköszöni az ott résztvevők 

munkáját. 

1.2 ELTE akkreditáció 

  Horváth Mihály elmondja, hogy jelenleg is zajlik az ELTE akkreditációja, azon 

belül is az önértékelési szakasz. Előreláthatólag a 2020-as év első felében ez az anyag 

amelyen jelenleg is dolgozik az elnökséggel, el fog készülni. 

1.3 Normatívanövekedés 

Horváth Mihály elmondja, hogy a közelmúltban ezzel kapcsolatban a HKR-ben 

változtatásokat kellett eszközölni a szociális ösztöndíjak 40%-os emelkedése miatt. 

Hozzáteszi, hogy a jövőben szeretnék alaposan felülbírálni az ösztöndíjak felosztásának 

jelenlegi arányát, ám ebben az évben erre már nem kerülhetett sor az idő rövidsége miatt. 

Ebből kifolyólag úgy határoztak, hogy a következő évben a százalékok aránya a 2018-as 

felosztásnak megfelelően fognak alakulni a 2020-as évben is.  

1.4 Budapesti Régiószövetség közgyűlése  

Horváth Mihály elmondja, hogy a következő szerdán (12.11) tartják az egyetemek 

budapesti régiója ülését. Hozzáteszi, hogy ez két okból is fontos az ELTE-s hallgatók 
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számára, hiszen ezen az ülésen ennek a régiónak megválasztásra kerül az új elnöke. Ezen 

kívül a közelmúltban Menyhárt Barbara és ő, Horváth Mihály is lemondtak pozíciójukról a 

választmányban, és helyükre Pásztor Csabát, illetve Eszterhai Marcellt delegálta az EHÖK 

Elnöksége. Erről még a BRSz Közgyűlésének is döntenie kell. 

Az aktualitásokkal kapcsolatban kérdés illetve témafelvetés nem érkezik.  

2. EHÖK SZÖB ügyrendjének módosítása 

Mayer Katalin (EHÖK- szociális elelnök) elmondja, hogy az ügyrend módosítására 

leginkább annak hiánya miatt volt szükség, hozzáteszi, hogy az új ügyrendet a SZÖB 

támogatja, illetve, hogy ennek írásos formája a közelmúltban a Küldöttgyűlés tagjainak 

kiküldésre került. 

Bárdosi Bence (IK elnök) a szövegezéssel kapcsolatban előterjeszt egy módosítást. 

Ennek lényege, hogy a 4§ III. bekezdésében a „három napon belül” megfogalmazást 

„három napon belülre” javítaná, egyértelműsítés céljából.  

Horváth Mihály szavazást indít Bárdosi Bence módosításával, illetve az ügyrend 

elfogadásával kapcsolatban. 

A Küldöttgyűlés a módosítást elfogadja 28 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal. 

A Küldöttgyűlés az ügyrendet elfogadja 28 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal.  

 

3. 2019-es gazdasági előirányzat módosítása  

Horváth Mihály előterjeszti a 2019-es gazdasági előirányzatról szóló beszámolót, és 

annak módosítását. Elmondja, hogy ez a korábbi évekhez képest nem sokban változott. 

Hozzáteszi azonban, hogy a 2019-es év lezárása előtt nem sokkal érkezett egy új forrás, 

amely a kollégiumi központ támogatására irányult és immár ez is felvételre került a 2019-

es beszámolóba.  

A Küldöttgyűlés egyhangúlag 28 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással a gazdasági 

előirányzat módosítását elfogadja.  

 

4. Egyebek  

Horváth Mihály elmondja, hogy december 13-án az EHÖK egy közös karácsonyi 

ünneplést szervez, ezen kívül felhívja a figyelmet az ELTE-n zajló karácsonyi 

adománygyűjtésre is. 
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Horváth Mihály 18:24-kor lezárja az ülést.  

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Horváth Mihály 

elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________________________ 

Vigh Patrícia 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________________________ 

Bognár Fanni 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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Határozatok A szimpátiaszavazás eredménye Mecséri 

Eszter és Kurdics Zoltán személyének 

kérdésében egyhangú, 28 igen és 0 nem 

szavazattal. 

A Küldöttgyűlés Bognár Fanni személyét 

elfogadja 28 igen és 0 nem szavazattal. 

A Küldöttgyűlés elfogadja az előzetesen 

kiküldött napirendet 28 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal. 

A Küldöttgyűlés a módosítást elfogadja 
28 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal. 

A Küldöttgyűlés az ügyrendet elfogadja 
28 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag 28 
igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással a 
gazdasági előirányzat módosítását 
elfogadja. 
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