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Jegyzőkönyv 

 

Időpont: 

2020. május 21. 18:00 óra 

 

Helyszín:  

Online, Microsoft Teams felületen 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

Jegyzőkönyvvezető választása 

Napirend elfogadása 

1. Elektronikus eljárásrend elfogadása 

2. EHÖK Kabinet beszámolói 

3. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

4. Alapszabálymódosítás 

a. EHÖK alapszabálymódosítás 

b. BGGYK alapszabálymódosítás 

c. PPK alapszabálymódosítás 

5. 2019-es költségvetési beszámoló 

6. 2020-as gazdasági előirányzat 

7. Egyebek 

Ülés kezdete: 2020. május.21. 18:02 

Horváth Mihály (EHÖK elnök) közli a résztvevőkkel, hogy az ülésről felvétel készül a 

jegyzőkönyv könnyebb megírásának érdekében. Ellenvetés hiányában, Mihály megkéri 

Bognár Fannit, hogy indítsa el a felvételt. 

Horváth Mihály ezután ismerteti az online ülés menetét és eljárását. Elmondja, hogy a 

hívásnál elérhető többek között az előzetesen kiküldött napirend, és egyéb 

dokumentumok, amelyek az ülés minden résztvevőjének hozzáférhető. A mandátumok 

ellenőrzése céljából megkéri majd a részönkormányzatok elnökeit, hogy azok delegáltjaik 

nevét olvassák fel, és azok kamerájuk és mikrofonjuk bekapcsolásával, és egy gyors 

visszajelzéssel jelezzék az ülésen való részvételüket. Ezek után Horváth Mihály 
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mandátumellenőrzést tart: a jelenlévők kamerájuk, mikrofonjuk bekapcsolásával és egy 

rövid visszajelzés adásával jelzik jelenlétüket.  A szavazások kapcsán elmondja, hogy az 

előre elkészített szavazófelületeket a Teams oldal chat funkcióján keresztül juttatják majd 

el a Küldöttgyűlés tagjaihoz, itt tudják majd voksaikat leadni majd. Ezzel kapcsolatban 

felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adja le szavazatát a felületen keresztül, aki érvényes 

mandátummal rendelkezik, természetesen ez majd az ülés után is ellenőrzésre került 

majd, Szabó Tamás az Ellenőrző Bizottság elnöke által. Megszólalási szándékukat a 

„Raise your hand” funkcióval jelezhetik a résztvevők. 

Horváth Mihály kérdések híján megkérdezi az Ellenőrző Bizottságot, hogy szabályosan 

lett-e összehívva az ülés. Szabó Tamás elmondja, hogy az ülés szabályosan lett 

összehívva. 

 

A Küldöttgyűlés a mandátumellenőrzés alapján 37 fővel határozatképes. 

 

Jegyzőkönyvvezető választása 

Horváth Mihály a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Bognár Fanni, elnöki referenst, aki a 

felkérést elfogadja.  

 

A Küldöttgyűlés elfogadja a jegyzőkönyv vezetésére Bognár Fannit, 36 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal. 1 fő nem szavazott.  

 

Horváth Mihály elmondja a napirend elfogadása előtt, hogy az ESN ELTE elnökválasztást 

tartott, az új elnök Mile Tamás, aki a jelenlegi ülésen is részt vesz. Mile Tamás üdvözli a 

Küldöttgyűlést és röviden bemutatkozik. Kihangsúlyozza továbbá a szoros kapcsolat 

fontosságát az EHÖK-kel, illetve a kari koordinátorokkal.  

 

Napirend elfogadása 

Horváth Mihály az előzetesen kiküldött napirend újbóli ismertetése után felteszi a 

kérdést, hogy van-e ehhez módosító javaslat. Kérdések híján elindítja az ezzel kapcsolatos 

szavazást.  
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Az előzetesen kiküldött napirendet a Küldöttgyűlés 36 igen, 0 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal elfogadja. 1 fő nem szavazott. 

 

1. Elektronikus eljárásrend elfogadása 

Horváth Mihály az elektronikus eljárásrenddel kapcsolatban elmondja, hogy ennek a 

vírushelyzetre való tekintettel kiemelt fontosságot kell szentelni. Az előzetesen kiküldött, 

és összekészített anyagot ezzel kapcsolatban Szabó Tamás készítette és az elnökség által 

is átnézésre került.  

 

Az Elektronikus eljárásrendet a Küldöttgyűlés 36 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 1 fő nem szavazott.  

 

2. EHÖK Kabinet beszámolói 

Horváth Mihály elnök saját beszámolójának kiegészítését, az Alapszabály 

módosításának elmaradásával kezdi. Elmondja, hogy annak ellenére, hogy az anyagok 

elkészítésével az elnökség ugyan időben végzett, a jogi átvizsgálás sajnos elhúzódott, 

lemaradva a hétfői Szenátusi Ülésről. Természetesen ez később is szavazásra bocsájtható 

lesz majd a jogi jóváhagyás után, levélszavazás formájában. Elmondja a távoktatással 

kapcsolatban, hogy a márciusban bevezetett kormányrendeletek közül az egyetem 

épületeinek látogatására vonatkozó jogszabályt visszavonták, a rektor hatáskörébe 

utalták ezt a döntést. Az ELTE-n az épületek látogatása továbbra is tilos hallgatók számára, 

a vizsgaidőszak hosszas előkészületek után online fog zajlani, a felületek korábbi 

túlterheltsége miatt a vizsgafelvétel időszakát egy héttel kitolták, ezzel orvosolva a 

korábban jelentkezett problémákat. A hétfőn megrendezésre került Szenátusi üléssel 

kapcsolatban Horváth Mihály elmondja, hogy itt megszavazták a HKR távolléti oktatásra 

vonatkozó változtatásait, amely a Hallgatói Önkormányzat az Oktatási Igazgatóság, és az 

oktatási dékánhelyettes javaslatai alapján állítottak össze. A következő tanév kezdésével 

kapcsolatban elmondja, hogy végleges döntés az évkezdésről még nem született, több 

opció is lehetséges: rendes évkezdés, távolléti oktatás, vagy akár egy hibrid megoldás is 

szóba jöhet, melynek keretein belül az előadások távolléti oktatásban fognak zajlani, a 

szemináriumok jelenléti formában. 
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A rendezvényekkel kapcsolatban Horváth Mihály elmondja, hogy a jelenlegi információk 

alapján augusztus 15-ig az 500 főnél nagyobb rendezvények megtartása nem lehetséges, 

ez a rendelkezés a gólyatáborok nagyját érinti. Viszont augusztus 15. után az ifjúsági 

táborok megrendezésre kerülhetnek, ezzel kapcsolatban a HÖOK elnöke, Murai László 

felkereste dr. Horváth Zitát, aki pontos válasszal egyelőre nem tudott szolgálni.  Elnökségi 

szinten is megvitatásra került a gólyatáborok kérdése egyértelműen azon az állásponton 

voltak az elnökök, hogy szakértők véleményére alapozzák döntéseiket. Ezzel 

kapcsolatban Horváth Mihály felkereste Kacskovics Imrét, a TTK dékánját, és Müller 

Viktort virológus szakértőt, akikkel a következő héten tartanak ezzel a kérdéssel 

kapcsolatban megbeszélést. További kiegészítésként Horváth Mihály elmondja, hogy 

április elsején beérkezett egy közérdekű adatigénylés, melynek keretein belül több 

adminisztratív adatot is bekértek, ezekkel kapcsolatban azonban visszajelzés egyelőre 

nem érkezett. Ezen kívül Horváth Mihály elmondja, hogy a következő héten a HÖOK 

online vezetőképzőt szervez, ahol többek között Palkovics László is előadást tart, a 

részvétel pedig ingyenes, mindenkinek ajánlja a részvételt. 

 

Horváth Mihály beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 4 fő nem szavazott. 

 

Eszterhai Marcell EHÖK elnökhelyettes beszámolóját szintén kiegészíti. Megosztja a 

Küldöttgyűléssel, hogy előző héten Pásztor Csabával részt vettek a HÖOK online 

választmányi ülésén, ahol szóba került az EFOTT, a vezetőképző és a járványhelyzet 

kérdése is. Elmondja, hogy az EHSZÖB továbbra is működik, szavazásaikat 

levélszavazások keretein belül bonyolítják le. Ennek kapcsán elmondja, hogy az önkéntes 

pályázat bírálása lezajlott, ennek jelenleg utómunkáit végzik Mayer Katalinnal és Varga 

Rékával. Ennek részleteiről ők fognak részletesebben beszámolni.  

 

Eszterhai Marcell beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 4 fő nem szavazott. 
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Kovács Viktória kommunikációs alelnök elmondja, hogy a járványhelyzet ellenére is 

továbbra is zajlik kommunikációs területen a munka.  

 

Kovács Viktória beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 9 fő nem szavazott. 

 

Gönczi Lili tanulmányi alelnök beszámolóját, azzal szeretné kiegészíteni, hogy Varga 

Réka, illetve Mayer Katalin közreműködésével a párhuzamos képzés kompenzációja 

pályázat problémamentesen lezajlott. Ezen kívül több ülésről is beszámolt a Kabinettel.  

Elmondja továbbá, hogy az Egyetemi Etikai Bizottság, és a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 

már levélszavazás útján döntenek az aktuális kérdésekben, ebből a közelmúltban kettő is 

kiküldésre került. A legközelebbi HJB időpontja pedig egyelőre ismeretlen.  

 

Gönczi Lili beszámolóját a Küldöttgyűlés 30 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 5 fő nem szavazott. 

 

Mayer Katalin szociális alelnök elmondja, hogy az utóbbi időszakban kisebb 

elmaradással, de egyeztetni tudott Embert Margittal a hallgatók pénzügyeiért felelős 

munkatárssal az utolsó havi rendkívüli szociális támogatások terén. Ezzel kapcsolatban 

pozitív eredményekről tud beszámolni: a hallgatók minden esetben megkapják majd a 

nekik szánt összeget, azok is, akik jelenleg már passzíváltatták tanulmányaikat. Beszámol 

továbbá arról is, hogy az utóbbi időszak a rendkívüli szociális támogatások kezeléséről, 

bírálásáról szólt, melynek kapcsán egy módosító javaslatot is benyújtottak az EHSZÖB-

nek, mely elfogadásra került. A változtatások főként a járványhelyzetre vonatkozó 

változtatásokat és egy meghosszabbított leadási határidőt is tartalmaztak. Ennek 

köszönhetően még több hallgató tudta leadni a pályázatát, ennek köszönhetően rengeteg 

pályázat érkezett, melyek közül a kérdéseseket a kari elnökökkel, illetve a SZÖB-bel is 

megtárgyalta. Az önkéntes ösztöndíj kapcsán kiemeli a Varga Rékával folytatott szoros 

együttműködését, annak elejétől a végéig, illetve kiemeli továbbá Blankó Miklós és Csomos 

Attila munkásságát is, akik rengeteget dolgoztak azon, hogy a hallgatókhoz elérjen a 

pályázati kiírás. Ennek eredménye számokban kifejezve: összesen 469 pályázat került 
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beküldésre és elbírálásra. Ezeken kívül Mayer Katalin is megemlíti kiegészítésében a 

PKK-t, amelyen ő is dolgozott a közelmúltban.  

 

Mayer Katalin beszámolóját a Küldöttgyűlés 24 igen, 0 nem és 4 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 9 fő nem szavazott. 

 

Horváth Luca gazdasági alelnök beszámolóját szintén több dologgal egészíti ki. 

Elsőként arról számol be, hogy a költések felfüggesztését feloldották egyetemi szinten, így 

korábbi függőben lévő kifizetéseket is rendezni tudott, ilyen tétel például az éves HÖOK 

tagdíj is. Az ELTE Szolgáltató Kft.-vel is felvette a kapcsolatot abból az okból kifolyólag, 

hogy az ügyvezető igazgató munkaviszonya megszűnt, és a feladatait átvevő stratégiai 

igazgatóval, Figler Kálmánnal egyeztessen. Az egyeztetés kapcsán felmerült a 

rendezvények költségeinek elszámolása, melynek kapcsán több probléma és 

pontatlanság derült ki. Az erre vonatkozó adatokat már lekérték megvizsgálásra, ennek 

eredményéről Horváth Luca minden érintettet értesít majd. Megkeresésének másik oka 

a KolHÖK vezetőképző kiadásainak rendezése volt, amely sikeres volt. Horváth Luca 

beszámol továbbá arról is, hogy a költségvetési beszámolót az előző évre vonatkozóan, a 

tervezetet és a forrásallokációt pedig a következő évre vonatkozólag elküldte a 

részönkormányzatok képviselőinek. Ezekről elmondja, hogy mindkettő esetében 

többször egyeztetett a Gazdasági Bizottsággal, illetve az EHÖK képviselőivel, egyedül az 

EHÖK 2020-as évi költségvetésének végleges formájáról nem tudott egyeztetni. Beszámol 

arról is, hogy következő héten Kosztrihán Dáviddal lesz megbeszélése, akivel együtt 

dolgozik majd egy HÖOK-os projekten, illetve Báli Bernadettel is egyeztetett 

Sarlóspusztáról, rendezvények szervezésének szempontjából és Jakab Gergővel is 

beszéltek a Debreceni Egyetem helyzetéről. Utánpótlásképzésről is beszámol, amelynek 

előzetes kérések alapján a közelmúltban eleget tett. 

 

Horváth Lucabeszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 3 fő nem szavazott. 
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Varga Réka pályázatokért felelős alelnök négy ponttal egészíti ki beszámolóját. A már 

korábban említett PKK pályázatok lebonyolításában ő is részt vett, ezeknek 

problémamentes lezajlásáról számol be. Ezzel kapcsolatban hozzá teszi, hogy a 

pályázatok hiánypótlásának meghosszabbításának érdekében javaslatot nyújtott be, 

melynek értelmében a hiánypótlási időszak április 30-ra módosulna. Ez arra való 

tekintettel, hogy a vírushelyzet miatt sokkal nehezebb volt beszerezni a szükséges 

dokumentumokat, elfogadásra került az EHSZÖB által. A többi kiutalt ösztöndíjról az 

EHSZÖB április 23-án hozott döntést, illetve ezen a napon hoztak döntést az önkéntes 

ösztöndíj elfogadásáról is. Ezen pályázat hirdetéséről szintén pozitívan számol be. 

Hozzáteszi, hogy a 469 beérkezett pályázat 500 tevékenységre érkezett be, hiszen egy 

hallgató több tevékenységi körre is leadhatta pályázatát. A bírálással kapcsolatban 

elmondja, hogy az erre felállított operatív bizottság folyamatosan bírált, és az előre 

meghatározott kategóriákat később igény szerint kibővítették. Beszámol továbbá arról is, 

hogy a beérkezett pályázatok közül kevés került elutasításra, ezen elutasításoknak is 

legfőbb okai formai hiányosságok voltak. Az előre eltervezett 15 millió forintos keretet 

végül 20 millió forintra emelték, az elbírált pályázatok sorsáról az EHSZÖB a következő 

héten hoz majd döntést. A következő féléves pályázatokról is említést tesz, elmondja, hogy 

az erre az időszakra vonatkozó rektori pályázatok is már kiírásra kerültek.  

 

Varga Réka beszámolóját a Küldöttgyűlés 31 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 6 fő nem szavazott. 

 

Menyhárt Barbara külügyi alelnök elmondja, hogy a beszámolóban feltüntetett utolsó 

időpont óta megrendezésre került a harmadik és a negyedik általa szervezett Külügyi 

Akadémia is. Előbbi keretein belül a nemzetközi hallgatók érdekképviseletével 

foglalkoztak, vendégül látták az ESN ELTE elnökét, a Stipendium Hungaricum elnökét és 

Kosztrihán Dávidot is. A negyedik Külügyi Akadémia témája pedig a koronavírus hatása 

volt a mobilitási programokra, rövid- és hosszútávon egyaránt. Ennek alkalmával 

vendégül látták Németh Katalin Annát a Nemzetközi Iroda Erasmus osztályáról.  Az EHKB 

ülésekkel kapcsolatban elmondja, hogy ezeket havi rendszerességgel megtartották, 

legutóbbit előző héten. Kihangsúlyozza azt is, hogy a kialakult helyzet miatt rengeteg 
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feladat generálódott, hiszen rengeteg hallgatói kérdés érkezik a már mobilitási 

programban résztvevőktől, illetve a mobilitási programot tervezőktől is, emiatt 

Menyhárt Barbara folyamatosan igyekszik kapcsolatot tartani a Nemzetközi Irodával és 

a kari képviselőkkel is, ennek érdekében minden második héten találkozik a kari 

koordinátorokkal és az iroda munkatársaival is. A szeptemberben megvalósuló 

mobilitásokkal kapcsolatban elmondja, hogy ebben a pillanatban úgy készülnek, hogy 

ezek meg fognak valósulni, természetesen a mindig érvényes járványügyi intézkedéseket 

igyekeznek folyamatosan követve. Az adminisztrációt ezekkel kapcsolatban már 

megkezdték és online felületre ültették át, amelyet valószínűleg később is használnak 

majd. Az Erasmus+ Start pályázatokhoz kapcsolódó beszámolókat várják ezen kívül, 

melynek leadási határideje május 24., illetve a mai nappal küldött mindenki számára egy 

levelet, amelyben a HÖOK Stipendium Hungaricum mentorhálózatára hívja fel a figyelmet, 

és megkér mindenkit, hogy a mentorok toborzására a lehető legtöbb platformon hívják fel 

a figyelmet. 

 

Menyhárt Barbara beszámolóját a Küldöttgyűlés 32 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 5 fő nem szavazott. 

 

Szigeti Balázs tudományos alelnök elmondja, hogy előző héten lezajlott az 

Akkreditációs Bizottság ülése, amelynek fő témája az ELTE 2020-as akkreditációja volt, 

amely a járványhelyzet ellenére is rendben zajlik, hamarosan lezárható lesz az 

önértékelési folyamat. Ezek után, ha minden rendben megy szeptemberben a helyzettől 

függően megkezdődhet a Magyar Akkreditációs Bizottság látogatása is egyetemünkön, 

vagy jelenléti, vagy online formában. Ennek keretein belül, a Hallgatói Önkormányzatban 

résztvevő, és nem résztvevő hallgatókat is kérdeznek majd. Ezen kívül igyekezett az UNKP 

ösztöndíjat kiutalásáról is érdeklődni, amelynek ügye egyelőre kérdéses.  

 

Szigeti Balázs beszámolóját a Küldöttgyűlés 30 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 5 fő nem szavazott. 
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Blankó Miklós ELTEPress főszerkesztő pozitív változásokról számol be, hiszen az 

online átállással több olvasót tudtak elérni a legtöbb platformjukon. Május elején 

megjelent az ELTE alapításának alkalmából egy fotókönyv, Barangolás az ELTE-n címmel, 

amely online is elérhető.  

 

Blankó Miklós beszámolóját a Küldöttgyűlés 32 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 5 fő nem szavazott. 

 

Cseszkó Míra sportreferens elmondja, hogy május elején lezajlottak a következő évre 

vonatkozó sportösztöndíjak. Összesen 40 pályázat érkezett be, amelyekről a következő 

héten hoznak végleges döntést. A BEAC-os ülésekkel kapcsolatban megosztja a 

Küldöttgyűléssel, hogy ezek rendben zajlanak továbbra is online formában, melyeket a 

sportkoordinátorokkal együtt folyamatosan látogatnak és ellenőriznek.  

 

Cseszkó Míra beszámolóját a Küldöttgyűlés 32 igen, 1 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 4 fő nem szavazott. 

 

Németh Csilla esélyegyenlőségi referens elmondja, hogy továbbra is tartja a kapcsolatot 

a SHÜTI-vel, és ezzel kapcsolatban elmondja, hogy kevés személyes megkeresés érkezett, 

amelyek gyorsan rendezésre kerültek, és készülnek a vizsgaidőszak okozta nehézségekre. 

 

Németh Csilla beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 6 fő nem szavazott. 

 

Bognár Fanni elnöki referens beszámolóját nem kívánja kiegészíteni.  

 

Bognár Fanni beszámolóját a Küldöttgyűlés 29 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 8 fő nem szavazott. 

 

Szabó Áron informatikai referens elmondja, hogy DÖK-től érkezett megkeresés, illetve 

alias cserére vonatkozó kérvények érkeztek be, amelyek teljesítésre is kerültek. Ezen 
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kívül örömmel jelzi, hogy megkeresés érkezett egy jelölttől, aki szívesen átvenné helyét a 

távozása után. 

 

Szabó Áron beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 3 fő nem szavazott. 

 

3. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

Szabó Tamás tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy az utóbbi időszakban az EHÖK 

szabályosan működött, az Ellenőrző Bizottság megtartotta féléves ülését, amely 

határozatképes volt. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy július végére várható a bizottság 

féléves beszámolója, az egész Hallgatói Önkormányzatra vonatkozóan.  

 

4. Alapszabálymódosítás 

a. EHÖK alapszabálymódosítás 

Horváth Mihály ezzel a módosítással kapcsolatban elmondja, hogy ez alapvetően annak 

okán volt szükséges, mivel a részönkormányzatok a járványhelyzetre való tekintettel nem 

tudták megtartani tavaszi választásaikat. Ennek okán felmerült a kérdés, hogy a 

tisztségviselők mandátumai meddig hosszabbíthatóak meg a kiesett választások miatt. A 

jelenlegi alapszabálymódosítás kapcsán tehát Horváth Mihály elmondja, hogy ez 

lehetővé teszi a különleges helyzet miatt az eltérést az alapszabálytól bizonyos 

pontokban, amelyeket természetesen az EHÖK Küldöttgyűlése határoz meg.  Erről a 

Szenátus elfogadása után döntene a Küldöttgyűlés, hogy ezek a pontok kifejezetten 

melyek lennének. Természetesen mindez dr. Horváth Georgina jóváhagyásával történt.  

 

Az EHÖK alapszabálymódosítását a Küldöttgyűlés 32 igen, 0 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal elfogadja. 5 fő nem szavazott.  

 

b. BGGYK alapszabálymódosítás 

Kup Katica az alapszabályuk módosításával kapcsolatban elmondja, hogy ez a módosítás 

már járt a Küldöttgyűlés előtt, ám a Kancellária kérésére több módosításon is átesett, 

amely miatt most újra napirendre kell tűzni a Küldöttgyűlésen is. 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

 
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A. 

Tel.: +36 (30) 446 2006 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu 

 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KÜLDÖTTGYŰLÉS 

11 

 
 

Józsa Kornél megkérdezi, hogy a jelenlegi változat elfogadásra került-e Horváth Georgina 

által. Kup Katica elmondja, hogy igen, illetve átnézésre került Szabó Tamás által is.  

 

Az BGGYK HÖK alapszabálymódosítását a Küldöttgyűlés 30 igen, 0 nem és 2 tartózkodó 

szavazattal elfogadja. 5 fő nem szavazott.  

 

c. PPK alapszabálymódosítás 

Korinek Janka az alapszabálymódosításukkal kapcsolatban elmondja, hogy ennek 

keretein belül megszüntettek egy bizottságot, név szerint a Kollégiumokért felelős 

Bizottságot és annak egy tagját, feladatit átruházták a pályázati referensre. Ezzel 

kapcsolatban elmondja, hogy ez inkább formai módosítás, hiszen ez már régebb óta így 

működik a karon, a pozíció betöltetlensége miatt.  

 

A PPK HÖK alapszabálymódosítását 33 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadja. 4 

fő nem szavazott.  

 

5. 2019-es költségvetési beszámoló 

Horváth Luca a gazdasági beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy a 2019-es évre az 

ELTE HÖK kerete 134.931.459.- Ft volt, ebből 119.136.091.- Ft-ot használtak fel. Közös 

keretük 69.862.437.- Ft volt. Az irodavezető juttatása is feltüntetésre került a 

beszámolóban, amely 2.640.868.- Ft volt, amelyek tartalmazzák az utána fizetett 

járulékokat is. Közgyűlésekre, vezetőképzőkre és tagdíjakra 2.176.980.- Ft került 

elköltésre, amellyel kapcsolatban megjegyzi, hogy ebben az a tétel nem található meg, 

amikor az EHÖK magára vállalta a szervezés költségeit. Kiemeli továbbá az „Egyéb” 

kategóriát is, ahol elmondja, hogy a 3.620.963.- Ft-os keretből kifizetésre került egy 

HÖOK-os rendezvényszervezési költség, illetve egy egynapos vezetőképző ára is. Ezen túl 

ez a kategória tartalmazza a Kabinet csapatépítő hétvégének bizonyos költségeit is. Ezek 

vonatkoztak a T-0400-as kategóriára. A T-0401-es kategórián belül a tételek 

funkcióterületekre lettek osztva. Itt tehát feltüntetésre kerültek többek között a LEN, az 

ÁJK Szabadegyetem, illetve iskolaszövetkezeti költségek is. Horváth Luca elmondja, hogy 
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a 2019-es gólyabál elszámolása azért nem itt jelenik meg, mert az 2020-ban kerül 

elszámolásra. 

 

A 2019-es gazdasági beszámolót a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadja. 2 fő nem szavazott.  

 

6. 2020-as gazdasági előirányzat  

Horváth Luca a 2020-as gazdasági előirányzat ismertetését a forrásallokációk 

összefoglalásával kezdi, amelyet a Gazdasági Bizottság tagjaival részletesen átvettek. A 

rendelkezésre álló összeg 85 534 300 Ft. Közös keretre 12 000 000 Ft-ot különített el, 

amely tartalékként szolgálna az őszi időszakban egy esetleges összegyetemi rendezvény 

megszervezésére, ezen kívül erre a Szolgáltató Kft. is felajánlott 20 000 000 Ft-ot.  Ebből 

egy lehetséges gólyabálra Horváth Luca 7 000 000 Ft-ot különítene el. A szocho 

költségről elmondja, hogy ennek jelenléte a költségvetésben mindig kérdéses, ez évente 

változó jelleggel jelenik meg, de ennek összege 239 641 Ft, ez gyakorlatilag az irodavezető 

utáni járulék, amelyet volt, hogy az egyetem magára vállalt. Másik változásként említi, 

hogy erre az évre vonatkozólag a SEK költségeit nem az egyéb költések közé sorolta, mivel 

az saját funkcióterülettel rendelkezik. Ennek az összegnek a nagysága 4 000 000 Ft. 

Ezeket a tételeket levonva osztották el a forrásallokációs modell segítségével a 69 294 659 

Ft-os összeget, a részönkormányzatok összegei a kiküldött anyagban megtekinthetőek.  

 

A 2020-as forrásallokációt a Küldöttgyűlés 31 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadta. 6 fő nem szavazott. 

 

A T-400-as funkcióterület kapcsán elmondja, hogy a 2 800 000 Ft-os költség az 

irodavezető költségeit takarja, amelynek összege az előző évhez képes megnövekedett. A 

HÖOK-kal kapcsolatos költségekre 2 000 000 Ft-ot különített el, amely tartalmazza a 

nemrég rendezett tagdíjat és a Miskolci Közgyűlés költségeit is. Az Iskolaszövetkezet 

részére 3 500 000 Ft-ot számolt Luca. Belső rendezvényekre 6 000 000 Ft-ot különített el, 

irodaszerre pedig 191 137 Ft-ot költöttek. Az „Egyéb” kategóriát elmagyarázva világít rá, 

hogy ennek nagysága 7 725 923 Ft, amelybe beletartozik a korábban említett 2019-es 
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gólyabál is, amelynek nagysága 5 000 000 Ft. A T-401-es funkcióterület kapcsán Luca 

elmondja, hogy a költségvetés gólyatáborok költségeit a járványhelyzet miatt nem 

tartalmazza, de tartalmazza vezetőképzők és egyéb rendezvények költségeit. Az „Egyéb” 

kategória itt a tavalyi évről áthozott költségeket takarja 

 

A T-400-as és T-401-es funkcióterületek költségvetési terveit a Küldöttgyűlés 30 igen, 0 nem 

és 0 tartózkodó szavazattal elfogadja. 7 fő nem szavazott. 

 

7. Egyebek 

Horváth Mihály elmondja, hogy titkos szavazásokat online, kizárólagosan az ELTE erre 

kijelölt felületén bonyolíthatnak. 

 

Horváth Mihály 20:01-kor lezárja. 

 

Határozatok • A Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja a jegyzőkönyv vezetésére 

Bognár Fannit, 36 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal. Egy fő nem 

szavazott. Az előzetesen kiküldött 

napirend egyhangúlag elfogadásra 

került, 36 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal. Egy fő nem 

szavazott. 

• A Küldöttgyűlés az Elektronikus 

eljárásrendet egyhangúlag 

elfogadja 36 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal. Egy fő nem 

szavazott.  

• Horváth Mihály beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem és 0 
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tartózkodó szavazattal elfogadja. 4 

fő nem szavazott. 

• Eszterhai Marcell beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal elfogadja. 4 

fő nem szavazott. 

• Kovács Viktória beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal elfogadja. 9 

fő nem szavazott. 

• Gönczi Lili beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 30 igen, 1 nem és 1 

tartózkodó szavazattal elfogadja. 5 

fő nem szavazott. 

• Mayer Katalin beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 24 igen, 0 nem és 4 

tartózkodó szavazattal elfogadja. 9 

fő nem szavazott. 

• Horváth Luca beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal elfogadja. 3 

fő nem szavazott. 

• Menyhárt Barbara beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 32 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal elfogadja. 5 

fő nem szavazott. 

• Szigeti Balázs beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 30 igen, 0 nem és 2 

tartózkodó szavazattal elfogadja. 5 

fő nem szavazott. 
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• Blankó Miklós beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 32 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal elfogadja. 5 

fő nem szavazott. 

• Cseszkó Mira beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 32 igen, 1 nem és 0 

tartózkodó szavazattal elfogadja. 4 

fő nem szavazott. 

• Németh Csilla beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem és 3 

tartózkodó szavazattal elfogadja. 6 

fő nem szavazott. 

• Bognár Fanni beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 29 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal elfogadja. 8 

fő nem szavazott. 

• Szabó Áron beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal elfogadja. 3 

fő nem szavazott. 

• A Küldöttgyűlés az EHÖK 

alapszabálymódosítását elfogadja 

32 igen, 0 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal. 5 fő nem szavazott.  

• A Küldöttgyűlés az BGGYK 

alapszabálymódosítását elfogadja 

30 igen, 0 nem és 2 tartózkodó 

szavazattal. 5 fő nem szavazott.  

• A Küldöttgyűlés az PPK 

alapszabálymódosítását elfogadja 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 

 

 

33 igen, 0 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal. 4 fő nem szavazott.  

• A Küldöttgyűlés az 2019-es 

gazdasági beszámolót elfogadja 35 

igen, 0 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal. 2 fő nem szavazott.  

• A Küldöttgyűlés a 2020-as 

forrásallokációt elfogadta 31 igen, 

0 nem és 0 tartózkodó szavazattal. 

6 fő nem szavazott. 

• A Küldöttgyűlés a T-400-as és T-

401-es funkcióterületek 

költségvetési terveit elfogadja 30 

igen, 0 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal. 7 fő nem szavazott. 

________________________________________________ 

Horváth Mihály 

elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________________________ 

Szabó Tamás 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________________________ 

Bognár Fanni 

jegyzőkönyvvezető 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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