
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Küldöttgyűlés

Jegyzőkönyv

2020. december 10. (Csütörtök) 18:00
Helyszín: Teams (online felület)

A Küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

1. Napirendi pontok elfogadása
2. Jegyzőkönyvvezető választása
3. Az ELTE GTI HÖK 2020. évi költségvetési tervezetének elfogadása
4. Az ELTE GTI HÖK Elnökség beszámolóinak elfogadása
5. Aktualitások
6. Egyebek

Ülés kezdete: 18:12

Pusztai Klára, az Ellenörző Bizottság Elnöke megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés 20 fővel határozatképes.
(Botka Bence, Csordás Dávid, Dragonya Gábor Zsolt, Egri Blanka, Fábián Boglárka, Gál Anna, Garai Viktória,
Gergely Bernadett, Kaprinai Ádám, Kovács Viktória, Loján Gergő, Muhari Brigitta, Oszvald Anna, Páczelt
Patrik, Rózsa Panna, Szabó Ágnes Angéla, Szepes András, Török Adél, Udvardy Csanád, Vámosi Péter, Vastag
Emese Sára, Végh Adrienn, Zink Laura).

Madai Márk köszönt mindenkit, a harmadik Küldöttgyűlésen.

1. Napirendi pontok elfogadása

Az előzetesen kiküldött napirendet a Küldöttgyűlés támogatja, nincs módosítási javaslata.

A napirendi pontok elfogadásra kerülnek (23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

2. Jegyzőkönyvvezető választása

Madai Márk és Pusztai Klára jegyzőkönyvvezetőnek Novák Martin Kristófot javasolja.

A jegyzőkönyvvezető választás elfogadásra kerül (23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
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3. Az ELTE GTI HÖK 2020. évi költségvetési tervezetének elfogadása

Madai Márk tájékoztatása szerint, az ez évi második Küldöttgyűlésen elfogadásra került költségvetési
tervezetet az Ellenörző Bizottoság érvénytelenített, melynek oka, hogy a költségvetési tervezet nem az
alapszabályban foglaltak szerinti időpontban került kiküldésre. Sajnálatát fejezi ki, mivel az ő
hibájából adódóan nem került kiküldésre az alapszabályzatban meghatározottak szerint. Ezt követően a
2020-as költségvetési tervezetet szavazásra bocsájtja.

A 2020-as költségvetési tervezet elfogadásra kerül (23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

4. Az ELTE GTI HÖK Elnökség beszámolóinak elfogadása

Madai Márk javasolja, hogy amennyiben a tisztelt Küldöttgyűlésnek megfelel, a beszámolókat
tömbösítve fogadják el, ennek oka, hogy ebben az esetben nem szükséges, az összes beszámolóról
egyesével szavazni.

Küldöttgyűlés elfogadja a javaslatot, így Madai Márk szavazásra bocsájtja azt.

A beszámolók tömbösítésére tett javaslatot elfogadásra kerül (23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

Madai Márk felkéri az elnökség tagjait, hogy amennyiben van kiegészíteni valójuk a beszámolóikkal
kapcsolatban, akkor azt tegyék meg, illetve megjegyzi, hogy sajnálatos módon a mai ülésen nem tud
résztvenni Molnár Levente elnökhelyettes és Soós Nikoletta alelnök.

● Kraszovszkaja Zlatának nincs semmi, amivel kiegészítené.
● Papp Zsófia annyival egészítené ki, hogy a Külügyi Bizottság első ülése megtörtént, illetve

személyi változások történtek a külügyi ügyintézők között, az új ügyintézőkkel találkozott,
átbeszélték a jövőbeni projekteket.

● Medve Viviennek nincs semmi, amivel kiegészítené.
● Móna Balázs annyival egészítené ki, hogy technikai hiba miatt rosszul kerültek kiküldésre a

Rendezvényi Bizottság ülésére a meghívók, melyet a holnapi napon fog korrigálni.
● Kántor Katának sincs semmi, amivel kiegészítené.

Madai Márk a saját beszámolójával kapcsolatban elmondja, hogy igyekszik részletesen kifejteni,
hogy elnöki hatáskörében pontosan milyen szerepeket lát el, amenyiben erre igény adódik a
bizottságok működéséről is szívesen beszámol, mivel szeretne minél nagyobb betekintést engedni az
elnökségben folyó munkálatokba, illetve jelzi, hogy az összes bizottsági ülésen készült jegyzőkönyv
elérhető, majd elfogadásra bocsájtja a elnökség tagjainak beszámolóit.

Az elnökség tagjainak beszámolói elfogadásra kerülnek (23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
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5. Aktualitások

Madai Márk felhívja a Küldöttgyűlés figyelmét, hogy amennyiben bármilyen jellegű kérdésük van,
azt most tudják feltenni.

Szabó Ágnes szót kér, és kitér arra, hogy véleménye szerint, a vizsgaalkalmat egy napra történő
meghírdetése nem igazságos és nem ad elég lehetőséget a hallgatóságnak.

Madai Márk közli a jelenlévőkkel, hogy rengetek üzenetet kap a HÖK a hallgatóságtól ezzel az
üggyel kapcsolatban és már kapcsolatba is léptek az intézményvezetéssel, hogy közös nevezőre
jussanak, viszont racionális választ nem kaptak arra, hogy mi az oka, az egy napra történő vizsgák
besűrítésének. Javasolja, hogy a hallgatók törekedjenek arra, hogy egyenletes vizsgaterhelést
alakítsanak ki, ezzel is próbálják megkönnyíteni a saját terheiket.

Szabó Ágnes érdeklődik azok a hallgatók felől, akik idén a távoktatást választották és az érintettek
vizsga lehetőségeiről.

Madai Márk támogatását fejezi ki a hallgatók iránt és megjegyzi, hogy a távoktatásban tanulók miatt
is lett egy plusz vizsgaalkalom behelyezve a vizsgaidőszakba, hogy nekik is legyen elég idejük két
vizsgaalkalom között a felkészülésre.

Garai Viktória szót kér és az előbbiekben taglaltakhoz szól hozzá, melyben elmondja, hogy szerinte
kevés a lehetőség így is és javaslatot tesz a problémára, hogy az ő esetéből kiindulva lehet-e lehetőség
arra, hogy bár egy napon, de csúsztatott idősávban lehessen megírni a vizsgákat.

Madai Márk szerint megvizsgálják ezt az eshetőséget és jelezni fogják az intézményvezetés felé is,
illetve javasolja, hogy amennyiben hasonló probléma több embernél is adódik egyszerre, akkor
elsősorban ne csak a HÖK felé jelezzék ezt, hanem az oktató felé is, így gyorsabb időn belül érhetnek
el változást, nagyobb sikerességi aránnyal.
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6. Egyebek

Madai Márk felteszi a kérdést, hogy a továbbiakban van-e valakinek kérdése, erre nem érkezik
válasz, ezek után megköszöni mindenkinek a munkáját és támogatásául jelzi, hogy amennyiben erre
lehetőség lesz, a 2021-es évben szeretne a HÖK egy csapatépítő hétvégét tartani, annak érdekében,
hogy a tovább erősítsék a csapatszellemet, ugyanis céljuk, hogy a bizottságok legyenek az alapjai a
későbbi HÖK utánpótlásnak.

Ülés vége: 18:47

Budapest, 2020 December 10.

Pusztai Klára sk.
Elnök

ELTE GTI HÖK Ellenörző Bizottság

Novák Martin Kristóf sk. Botka Bence Attila sk.
Jegyzőkönyvvezető Tag
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