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Jegyzőkönyv 

 

Időpont: 

2020. november 25. 18:21 óra 

 

Helyszín: 

Online, Microsoft Teams felületen 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

Jegyzőkönyvvezető választása 

Előzetesen kiküldött napirend elfogadása 

Napirend: 

1. EHÖK Kabinet beszámolóinak elfogadása 

2. Aktualitások 

3. ELTE TÓK HÖK alapszabálymódosítása 

4. Egyebek 

 

Eszterhai Marcell az ülést megnyitja 18:21 perckor. 

Ezek után elmondja, hogy az ülésről video, illetve hanganyag készül a jegyzőkönyv 

készítésének érdekében, amelyek a jegyzőkönyv elkészítése után törlésre kerül majd. 

Ezek után létszámellenőrzést tart, mely során a Karok képviselői a kamerájuk és 

mikrofonjuk egyidejű bekapcsolásával jelzik jelenlétüket. 

 

Az Ellenőrző Bizottság a létszámellenőrzés után megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés 40 

főből 37 szavazóképes fő jelenlétével határozatképes. 

 

Jegyzőkönyvvezető választása 

Eszterhai Marcell ezután felkéri Bognár Fanni elnöki referenst a jegyzőkönyv vezetésére. 

Bognár Fanni a felkérést elfogadja. 

 



 
 

 
 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KÜLDÖTTGYŰLÉS 

2 

Jeges Viktor bekapcsolódott az ülésbe, ezzel az ülés szavazóképes képviselőinek száma 38-

ra módosul. 

 

Bognár Fanni személyét a jegyzőkönyv vezetésére a Küldöttgyűlés megválasztja, 31 igen, 0 

nem, 0 tartózkodó szavazattal. 7 ember nem szavazott. 

 

Előzetesen kiküldött napirend elfogadása 

Eszterhai Marcell szóban is ismerteti az előzetesen kiküldött napirendet. Emellett 

módosítással él: a második, azaz „Aktualitások” elnevezésű napirendi pontot szeretné 

kivenni, mivel az aktuális eseményeket a Kabinet tagjai a beszámolók kiegészítésekor 

ismertetik a Küldöttgyűléssel. Ezen kívül biztosítja a jelenlévőket a kérdezés 

lehetőségéről is. 

 

A Küldöttgyűlés Eszterhai Marcell által javasolt módosításokkal elfogadta a napirendi 

pontokat 31 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal. 5 fő nem szavazott. 

 

1. EHÖK Kabinet beszámolóinak elfogadása 

Eszterhai Marcell - EHÖK elnök 

Eszterhai Marcell a beszámolóját kiegészíti. Elmondja, hogy a hétfői nap során a TÓK 

dékánjával és Hallgatói Önkormányzatának elnökével, Tóth Lucával egyeztetett. Ennek a 

találkozásnak fő témája a bemutatkozás és az aktuális ügyek átbeszélése volt. Több ülésen 

is részt vett, többek között egy Egyetemvezetői ülésen, illetve egy Divizióvezetői ülésen is. 

Megemlíti továbbá, hogy a héten sor került egy megbeszélésre a BTK dékáni vezetésével, 

és Dióssy Anna Laura, ELTE BTK Hallgató Önkormányzatának elnökével is. Ezzel 

kapcsolatban elmondja, hogy a következőkben havi rendszerességgel is szeretne 

találkozni a részönkormányzatok elnökeivel az elnökségi ülések keretein kívül is. A BTK-n 

ezen kívül megrendezésre került egy találkozó a pályázatokkal foglalkozó hallgatói 

képviselők számára, amelynek lebonyolításában Varga Réka, EHÖK pályázatokért felelős 

alelnök is részt vett. 
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Eszterhai Marcell beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodó, 1 érvénytelen 

szavazat mellett elfogadja. 2 fő nem szavazott. 

 

Szabó Tamás - EHÖK elnökhelyettes 

Szabó Tamás elmondja, hogy a beszámolási időszak vége óta alapvetően ügyviteli 

feladatokat látott el az átadás-átvétel kapcsán. 

 

Szabó Tamás beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodó, 1 érvénytelen 

szavazat mellett elfogadja. 2 fő nem szavazott. 

 

Bárdosi Bence - szervezetfejlesztésért felelős elnökhelyettes 

Bárdosi Bence elmondja, hogy beszámolója az előzetesen kiküldött beszámolók közé, 

magánéleti okokból kifolyólag nem került bele, ezért a Küldöttgyűlés elnézését kéri. 

Szóban összefoglalja a beszámolási időszak alatt történt eseményeket és elmondja, hogy 

az általa vezetett divízióval már két ülést tartottak, melyeknek keretein belül 

megegyeztek a további ülések rendszerességéről. Ezeket minden második hétfőn 15:30-

tól tartják majd. Ezen kívül a divízió tagjaival megkezdték a programban is említett 

Tudásbázis előkészületeinek átbeszélését.  Bognár Fanni az ide feltölthető 

dokumentumok összegyűjtésével foglalkozik, Németh Tamás Zoltánnal pedig a technikai 

igényeket mérték fel. Németh Tamás Zoltánnal ezen kívül felülvizsgálták a jelenlegi 

levelezőlisták hozzáféréseit, amelyek kezelését átláthatóbbá és egyszerűbbé tervezik 

tenni. Ezen kívül Bárdosi Bence készített egy átlátható kezelési segédletet a Teams, illetve 

egyéb oldalalak felhasználásához a Kabinet tagjainak számára és a Kabinet karácsony 

megszervezésén és személyes megbeszélések lebonyolításán is dolgozik. Elmondja 

továbbá azt is, hogy a Kabinet számára online csapatépítés lehetőségeket is szervez, 

melyek közül az első sikerrel le is zajlott. A közeljövőben ezen kívül egy tréning 

megtartását is tervezi a kabinettagok számára, amelyet szintén online formában bonyolít 

majd. Szabó Tamás, elnökhelyettessel továbbá arról is tárgyaltak, hogy miként lehetne a 

Hallgatói Önkormányzat bizonyos ügymeneteit digitális formában bonyolítani. Arra 

jutottak, hogy az ülések összehívását, a beszámolók készítését és az iktatási folyamata 

nyomon követését is szeretnék majd egy olyan rendszerben megoldani. 
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Pásztor Csaba (ÁJK) megkérdezi, hogy a Kabinet számára elkészített elektronikus 

anyagokat tervezi-e olyan formába önteni, ami majd a részönkormányzatok számára is 

elérhető lesz, illetve, hogy a levelezési hozzáférések bekötése lehetséges-e egy telefonos 

applikációba. Bárdosi Bence elmondja, hogy az elektronikus anyagokat szívesen 

továbbítja az Elnökség részére. Ezen kívül elmondja az aliasokkal kapcsolatban, hogy 

ezekhez is kapcsolódóan készít majd segédanyagokat. 

 

Bárdosi Bence beszámolóját a Küldöttgyűlés 32 igen, 0 nem és 1 tartózkodó, 1 érvénytelen 

szavazat mellett elfogadja. 4 fő nem szavazott. 

 

Kalmár Gyöngyvér Bella -gazdasági alelnök 

Kalmár Gyöngyvér Bella elmondja, hogy ő is részt vett a divízióvezetői ülésen. Ezen kívül 

a Karok képviselőitől elkezdte bekérni a 2020-as évre vonatkozó költségvetési terveiket, 

ellenőrzés céljából. 

 

Kalmár Gyöngyvér Bella beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodó, 1 

érvénytelen szavazat mellett elfogadja. 3 fő nem szavazott. 

 

Fábián Fanni - tanulmányi alelnök 

Fábián Fanni elmondja, hogy a hétfői divízióvezetőknek szervezett ülésen ő is részt vett 

és Nagymihályi Leventével, az ÁJK tanulmányi alelnökével is sikerült egyeztetnie az 

aktualitások terén a beszámolási időszak vége után. 

 

Fábián Fanni beszámolóját a Küldöttgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazat mellett 

elfogadja. 2 fő nem szavazott. 

 

Tuza Benedek - kommunikációs alelnök 

Tuza Benedek elmondja, hogy a beszámolási időszak eltelte után részt vett a HÖOK 

akadémia egynapos, intenzív kommunikációs tréningjén, ahol két fő előadáson vehetett 

részt és gazdagodhatott a kommunikáció több területén is új és hasznos tudással. 
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Tuza Benedek beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodó, 1 érvénytelen 

szavazat ellenében elfogadja. 3 fő nem szavazott. 

 

Mezey Mercedes - szociális alelnök 

Eszterhai Marcell elmondja, hogy Mezey Mercedes az ülés előtt kimentését kérte, 

tanulmányi okokra hivatkozva, de természetesen kérdés esetén igyekszik azt 

megválaszolni. 

 

Mezey Mercedes beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodó, 1 érvénytelen 

szavazat ellenében elfogadja. 2 fő nem szavazott. 

 

Székely Ádám János - külügyi alelnök 

Székely Ádám János beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

Székely Ádám János beszámolóját a Küldöttgyűlés 30 igen, 1 nem, 3 tartózkodó, 2 

érvénytelen szavazat mellett elfogadja. 2 fő nem szavazott. 

 

Varga Réka - pályázatokért felelős alelnök 

Varga Réka ülésekkel kapcsolatban elmondja, hogy ő is részt vett a divízióvezetői ülésen, 

illetve egyeztetett Bárdosi Bencével is az aktualitásokról. Ezen kívül a BTK-s képviselőkkel 

is tartott megbeszélést egy pályázat kapcsán, Eszterhai Marcell társaságában. Ezt folytatva 

a BGGyK-n is átbeszélték a kérdéses pontokat a pályázatokkal kapcsolatban. Ezen kívül 

örömmel számol be róla, hogy elindultak a tudományos és a rektori pályázatok is. 

 

Varga Réka beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett 

elfogadja. 1 fő nem szavazott. 

 

Csomos Attila - tudományos alelnök 

Csomos Attila elmondja, hogy ő is részt vett a Bárdosi Bencével való beszélgetésen, ezen 

kívül ülést tartott a Tudományos Bizottság számára is. Utóbbin többek között szóba 

kerültek a jövőre vonatkozó tervek és a programjában is említett TDK adatbázist kérdését 

is megvitatták. 
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Csomos Attila beszámolóját a Küldöttgyűlés 32 igen, 1 nem, 0 tartózkodó, 2 érvénytelen 

szavazat mellett elfogadja. 6 fő nem szavazott. 

 

Blankó Miklós- ELTE Pressz főszerkesztő 

Blankó Miklós elmondja, hogy jelenleg az ELTE Online egy technikai hiba miatt nem 

üzemel, ennek megoldásán dolgoznak. 

 

Blankó Miklós beszámolóját a Küldöttgyűlés 36 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazat mellett 

elfogadja. 2 fő nem szavazott. 

 

Fodor Árpád - sportreferens 

Fodor Árpád elmondja, hogy a korábban a sportkoordinátorokkal egyeztetett, 

üléslátogatásokat a héten megkezdte. 

 

Fodor Árpád beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 1 nem, 0 tartózkodó, 2 érvénytelen 

szavazat mellett elfogadja. 1 fő nem szavazott. 

 

Németh Csilla - esélyegyenlőségi referens 

Németh Csilla beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

 

Németh Csilla beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 3 tartózkodó, 2 érvénytelen 

szavazat mellett elfogadja. 2 fő nem szavazott. 

 

Bérczes Luca Borbála tanárképzési referens 

Bérczes Luca Borbála elmondja, hogy nemrégiben bejelentették az OTAK és a KKK 

átalakítását, amely a tanárképzéssel is foglalkozó karokat érinti a legbehatóbban. Ezzel 

kapcsolatban hozzáteszi, hogy erre reagálva az ELTE Tanárképzési központja egy erre 

specializálódott munkacsoportot hozott létre, amelynek ő is delegáltja. Az itt megszületett 

javaslatokat az MRK-nak továbbítják, és alapvetően egy rugalmas szabályozásra 

törekednek. Ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy a Tanárképzési Bizottsággal folyamatos 



 
 

 
 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KÜLDÖTTGYŰLÉS 

7 

kapcsolatban van ezzel kapcsolatban, és az érintett karok észrevételeire nyitott, várja 

ezeket. 

Jeges Viktor Péter (TTK) megkérdezi, hogy a korábban említett változtatások mikor 

lépnek majd életbe.  

Bérczes Luca Borbála elmondja, hogy a 2022/2023-as tanévtől. 

Bucsánszki Tamás Mihály (IK) elmondja, hogy érkezett hozzájuk egy olyan visszajelzés, 

hogy egy tanszék a tervezett módosításokkal nem ért egyet.  

Eszterhai Marcell ezzel kapcsolatban elmondja, hogy számos felmérés és vita előzte meg 

a jelen változtatási terveket, többek között a HÖOK-nál is napirendre került, és az itt 

elhangzottak közül a jelenlegi változtatások több pontot is tartalmaznak. A hallgatók 

leginkább a képzés hosszát és a gyakorlati lehetőségeket kritizálták képzésük alatt, és 

ezekre a problémákra a jelen csomag megoldást kínálna. Hozzáteszi, hogy a jelen 

ajánlások még nem véglegesültek. 

Bucsánszki Tamás Mihály elmondja, hogy ők alapvetően a diszciplináris képzésben 

résztvevő hallgatók kreditszámainak csökkenését kifogásolják, és nem tartja elegendőnek 

a tervezett 90 kreditet egy tudományterület megismeréséhez. 

Eszterhai Marcell elmondja, hogy a szakmódszertani órák jobbá tétele igenis fontos 

szempont lenne és itt majd lehet, és kell is konstruktív, építő kritikákkal élni, de a helyzet 

kezdetlegessége miatt ezt még nem tarja időszerűnek. 

Jeges Viktor Péter kifogásolja az erre szánt idő rövidségét.  

Bérczes Luca Borbála itt hozzáteszi, hogy a fő elképzelés, hogy a hallgatók 300 kreditet 

végezzenek el 5 év alatt. Ugyan a változtatások bevezetése 2022-ben történne viszont a 

változtatások előkészítése, a tanárszakok és tanári felkészítés KKK-inak megalkotása időt 

vesz igénybe. 

Pásztor Csaba hozzáteszi, hogy ezzel kapcsolatban érdemes lenne a HÖOK-ra 

támaszkodni, akik átfogóbb képet tudnának nyújtani, országos szinten a hallgatók 

igényeiről.  

Bérczes Luca Borbála elmondja, hogy mivel sajnos ezekről a változtatásokról nemrég 

kaptak csak információt, így még nem tudták őket felkeresni, de erre sor fog kerülni. 

Bucsánszki Tamás Mihály elmondja, hogy ezzel kapcsolatban már érkezett egy HÖOK 

körlevél, és ők a konstruktív közös munkára sarkallnak mindenkit. 
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Józsa Kornél (TTK) megkérdezi, hogy jelenleg akkor mi az állás ezzel a kérdéssel 

kapcsolatban.  

Bérczes Luca Borbála elmondja, hogy a Minisztérium a kérdéssel kapcsolatban kiküldött 

egy kezdetleges tájékoztató jellegű anyagot. Az ELTE Tanárképző Központ létrehozta a 

munkacsoportját és ehhez kapcsolódóan folyamatban van a javaslatok kidolgozása.  

 

Bérczes Luca Borbála beszámolóját a Küldöttgyűlés 30 igen, 0 nem, 3 tartózkodó, 2 

érvénytelen szavazat mellett elfogadja. 5 fő nem szavazott. 

 

Németh Tamás Zoltán - informatikai referens 

Németh Tamás Zoltán elmondja, hogy a tudásbázis ügye jelenleg az IIG-nél akadt el. Az 

ELTE webtárhelye frissítése folyamatban van. A levelezőlistákkal kapcsolatban Németh 

Tamás Zoltán már csinált teszteket, amik jól sikerültek és ezeket hamarosan 

átköltöztetik véglegesen az Office 365-be. Sok megkeresést kapott a 

részönkormányzatoktól, és éppen ezért igyekszik majd a közeljövőben az ezekhez a 

kérdésekhez kapcsolódó segédletet készíteni a karok, és képviselőik számára. Az ELTE 

Online átmeneti leállásáról kapcsolatban elmondja, hogy a webtárhellyel kapcsolatban 

léptek fel problémák, de az IIG jelenleg is dolgozik a megoldásán. 

 

Németh Tamás Zoltán beszámolóját a Küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem, 1 tartózkodó, 1 

érvénytelen szavazat mellett elfogadja. 9 fő nem szavazott és egy érvénytelenül. 

 

Fazakas Dávid - rendezvényekért felelős referens 

Fazakas Dávid elmondja, hogy a közelmúltban megtartotta a Bizottság ülését, ahol 

górcső alá vették az elmúlt időszakot, emellett beszéltek az elkövetkezendő rendezvények 

sorsairól is. 

 

Fazakas Dávid beszámolóját a Küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodó, 2 érvénytelen 

szavazat mellett elfogadja. 11 fő nem szavazott. 

 

 



 
 

 
 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KÜLDÖTTGYŰLÉS 

9 

Bognár Fanni - elnöki referens 

Bognár Fanni elmondja, hogy a beszámolójában említett dokumentumokat, amelyekkel 

majd a tudásbázist kívánják feltölteni, már elkészítette és ezek már csak a megfelelő 

platformra várnak. 

 

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

elfogadja. 9 fő nem szavazott. 

 

2. ELTE TÓK HÖK alapszabálymódosítása 

Takács Luca Sára (TÓK) elmondja, hogy alapszabályuknak módosítása az elírások 

módosítására, a megváltozott nevek rögzítésére koncentrált. Ezen kívül bevezették az 

alelnöki pozíciót, amelynek definiálták annak feladatkörét. Továbbá rögzítve lett, hogy az 

elnököknek minden küldöttgyűlés alkalmával beszámolási kötelezettségük lesz. A 

pályázatokért felelős referens feladatkörét és pozícióját is írásba foglalták a módosítások 

keretein belül. Ugyanígy jártak el a szakdolgozatokért felelős referens pozícióval 

kapcsolatban is. 

Fehér Levente (ÁJK) a 12. § (4) és (8) bekezdéseivel kapcsolatban jegyzi meg, hogy 

szerinte az Ellenőrző Bizottsághoz kapcsolódó módosítások sokkal inkább 

ajánlásszerűek, mintsem kötelezőek. Ezek szerint a bizottságot nem kell, csak ajánlott 

meghívni a megjelölt ülésekre, amelyet nem tart helyesnek. 

Takács Luca Sára elmondja, hogy a módosítások a kari testületekkel lefolytatott 

egyeztetések után kerültek előterjesztésre, és alapvetően, így jelen esetben is a meglévő 

gyakorlatot tükrözik vissza. 

 

A Küldöttgyűlés az ELTE TÓK HÖK alapszabályra vonatkozó módosításait elfogadja 30 igen, 

0 nem és 0 tartózkodó szavazattal. 8 ember nem szavazott. 

 

3. Egyebek 

Trencsányi Vivien (EHÖK EB) megkér mindenkit, hogy a releváns levelezőlistákra 

mindenki vegye fel az Ellenőrző Bizottságot is, hogy a megfelelő dokumentumok hozzájuk 

is eljussanak. Kiemeli a kari Küldöttgyűléseket, és az erről készülő jegyzőkönyvek 
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miharabbi elkészítését és a bizottságnak való elküldését. Ezzel kapcsolatban elmondja azt 

is, hogy az online tartott küldöttgyűlésekhez hamarosan elkészítenek és továbbítanak egy 

segédletet az illetékeseknek. Hozzáteszi, hogy a részönkormányzatok Ellenőrző 

Bizottságok elnökeit hozzárendelik az ELTE hivatalos szavazófelületéhez, aminek 

köszönhetően ők is kezelni tudják majd azt. 

Szabó Tamás megkéri a Küldöttgyűlésen résztvevőket, hogy a konstruktív munka 

érdekében az egyet nem értésüket, vagy véleményüket ne csak az ülésen leadott 

szavazatukkal jelezzék, hanem észrevételeiket jelezzék is vissza a Kabinet tagjainak, hogy 

ezzel kapcsolatban is fejlődhessen a munkájuk és a felmerülő igényeknek is még jobban 

eleget tudjanak tenni. 

 

19:56-kor Eszterhai Marcell lezárja az ülést. 
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Határozatok: • Bognár Fanni személyét a 

jegyzőkönyv vezetésére a 

Küldöttgyűlés elfogadja, 31 igen, 0 

nem és 0 tartózkodó szavazattal. 7 

ember nem szavazott.  

• A Küldöttgyűlés Eszterhai Marcell 

módosítási javaslatát elfogadta 31 

igen, 0 nem és 2 tartózkodó 

szavazattal. 5 fő nem szavazott. 

• Eszterhai Marcell beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 2 fő nem szavazott, egy 

pedig érvénytelenül. 

• Szabó Tamás beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 2 fő nem szavazott és egy 

érvénytelen volt. 

• Bárdosi Bence beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 32 igen, 0 nem és 1 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 4 fő nem szavazott és egy 

érvénytelen volt. 

• Kalmár Gyöngyvér Bella 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 

igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazat 

ellenében elfogadja. 3 fő nem 

szavazott és egy érvénytelen. 



 
 

 
 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KÜLDÖTTGYŰLÉS 

12 

• Fábián Fanni beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 36 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 2 fő nem szavazott. 

• Tuza Benedek beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 3 fő nem szavazott és egy 

érvénytelenül. 

• Mezey Mercedes beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 2 fő nem szavazott és egy 

érvénytelenül. 

• Székely Ádám beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 30 igen, 1 nem és 3 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 2 fő nem szavazott és 2 

érvénytelenül. 

• Varga Réka beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem és 1 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 1 fő nem szavazott és 2 

érvénytelenül. 

• Csomos Attila beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 32 igen, 1 nem és 0 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 6 fő nem szavazott és 2 

érvénytelenül. 
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• Blankó Miklós beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 36 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 2 fő nem szavazott 

• Fodor Árpád beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 1 nem és 0 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 1 fő nem szavazott és 

kettő érvénytelenül. 

• Németh Csilla beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem és 3 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 2 fő nem szavazott és 

kettő érvénytelenül. 

• Bérczes Luca Borbála beszámolóját 

a Küldöttgyűlés 30 igen, 0 nem és 3 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 5 fő nem szavazott és 

kettő érvénytelenül. 

• Németh Tamás Zoltán beszámolóját 

a Küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem és 1 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 9 fő nem szavazott és egy 

érvénytelenül. 

• Fazakas Dávid beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 27 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 11 fő nem szavazott és 

kettő érvénytelenül. 
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• Bognár Fanni beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 29 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazat ellenében 

elfogadja. 9 fő nem szavazott. 

• A Küldöttgyűlés az ELTE TÓK HÖK 

alapszabályra vonatkozó 

módosításait elfogadja 30 igen, 0 

nem és 0 tartózkodó szavazattal. 8 

ember nem szavazott. 
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Jegyzőkönyv hitelesítése:  

 

_________________________________ 

             Eszterhai Marcell 

                      elnök 

   ELTE Hallgatói Önkormányzat 

            ___________________________________ 

Trencsányi Vivien 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________________________ 

Bognár Fanni 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 


