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Jegyzőkönyv 

2021. február 16. 20:00 óra 

Helyszín: Online, Microsoft Teams felületen 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

Jegyzőkönyvvezető választása 

Előzetesen kiküldött napirend elfogadása 

 

Napirend: 

1. ELTE HÖK Kabinet tagjainak beszámolói 

2. ELTE HÖK 2020. évi költségvetésének módosítása 

3. Szociális alapú ösztöndíjak bírálóinak díjazása 

4. Egyebek 

 

20:04-kor Eszterhai Marcell megnyitja az ülést. 

 

Tájékoztatja a résztvevőket, hogy az ülésről hang és videóanyag készül a jegyzőkönyv 

megírása miatt és ez mindaddig megőrzésre kerül, míg az ülés végleges jegyzőkönyve nem 

készül el.  

Eszterhai Marcell kérésére az Ellenőrző Bizottság nevében Trencsányi Vivien, a 

bizottság elnöke megállapítja, hogy az ülés szabályosan lett összehívva, és az ülés 

anyagainak kiküldése is szintén az előírásoknak megfelelően történt. Ezek után Vivien 

mandátumellenőrzést tart. A részönkormányzatok elnökeit szólítja, akik saját karaik 

mandátummal rendelkező tagjainak névsorát olvassák fel. A Küldöttgyűlés résztvevői 

kamerájuk és mikrofonjuk bekapcsolásával, illetve egy rövid visszajelzéssel tudatják, 

hogy részt vesznek az ülésen.   

 

A mandátumellenőrzés alapján Trencsányi Vivien megállapítja, hogy az ülésen 40 főből 38 

mandátummal rendelkező fővel határozatképes.  
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Jegyzőkönyvvezető választása 

Eszterhai Marcell felkéri Bognár Fannit az ülés jegyzőkönyvének vezetésére. Fanni 

elfogadja a felkérést.  

 

A Küldöttgyűlés Bognár Fanni személyét, mint jegyzőkönyvvezető elfogadja 34 igen, 0 nem 

és 0 tartózkodó szavazattal. 4 fő nem szavazott.  

 

20:18-kor Deák Dalma csatlakozik az üléshez, így az érvényes mandátummal résztvevők 

száma 39-re nőtt.   

 

Előzetesen kiküldött napirend elfogadása 

Eszterhai Marcell szóban is ismerteti az előre kiküldött napirend pontjait. A 

Küldöttgyűlés részéről módosító javaslat nem érkezik.  

 

A Küldöttgyűlés az előzetesen kiküldött napirendet elfogadja 36 igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett. 3 fő nem adta le voksát.  

 

1. ELTE HÖK Kabinet tagjainak beszámolói 

Eszterhai Marcell a beszámolási időszak utolsó napja óta eltelt időszakkal kapcsolatban 

több megbeszélésről és eseményről számol be. Február 5-én rendkívüli elnökségi ülés 

keretén belül, február 10-én elnökségi ülés keretén belül és február 15-én pedig újra 

rendkívüli elnökségi ülés keretein belül egyeztetett az elnökséggel a lakhatási normatíva 

felosztásának kérdéséről. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a 10-én tartott ülésen részt 

vett Babos János is, aki ismertette a Kollégiumi Központ álláspontját is a jelenlévőkkel és 

arról is beszámol, hogy jelenleg még nem jutottak közös nevezőre az ügyben, de 

folyamatosan egyeztetnek a megfelelő megoldás megtalálásának érdekében.  Ehhez 

hozzáteszi, hogy február 15-én részt vett az egyetemvezetői ülésen is, ahol szintén szóba 

jött a normatíva felosztása, ezen kívül elmondták, hogy Költségvetési Tanács a 2021-re 

vonatkozó üléssorozata a jövő héttel veszi kezdetét. A normatíva felosztásával 

kapcsolatban arról is beszámol, hogy egyeztet majd dr. Scheuer Gyulával, az egyetem 

kancellárjával is. Ülések tekintetében hozzáteszi, hogy részt vett a Kabinet ülésén is, 
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illetve a divízióvezetőkkel is volt egy ülése a közelmúltban. A Szolgáltató Kft.-vel is már 

több egyeztetésen vett részt az elmúlt időszakban, több ízben vele tartott Fazakas Dávid, 

rendezvényekért felelős referens, illetve Szabó Tamás elnökhelyettes. Az egyeztetésekkel 

kapcsolatban elmondja, hogy nagyon sok aktuális kérdés került napirendre, melyeket 

minden alkalommal részletesen átbeszéltek. 

 

Eszterhai Marcell beszámolóját a Küldöttgyűlés 36 igen, 0 nem és 0 tartózkodással 

elfogadja. 3 fő nem adta le voksát.  

 

Szabó Tamás, elnökhelyettes az utóbbi időszak tekintetében arról számol be, hogy több 

egyeztetésben, és ügy rendezésben is aktívan részt vett. Többek között a Kft.-vel való 

megbeszéléseken is jelen volt, illetve a kredittúlfutással kapcsolatos ügyekben is nagy 

szerepet vállalt. Ezen kívül a gólyatáborok és orientációs napokkal kapcsolatos 

egyeztetések és munka is elindult. 

 

Szabó Tamás beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadja. 6 

fő nem adta le voksát. 

 

Bárdosi Bence, szervezetfejlesztésért felelős alelnök arról számol be, hogy nemrég a kari 

elnököknek egy kifejezetten az orientációs napok és gólyatáborok szervezésével 

foglalkozó workshopot tartott Szabó Tamással. Tervei között szerepel, hogy ezt havi 

rendszerességgel megtartsa az illetékeseknek, hogy a szervezés legtöbb fázisát 

áttekintsék, a képviselők beszámolhassanak, hogy hogy is állnak táboraik szervezésével, 

illetve fennakadás esetén segíthessék őket az események megszervezésében.  

 

Bárdosi Bence beszámolóját a Küldöttgyűlés 36 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással 

elfogadja. 3 fő nem adta le voksát.  

 

Kalmár Gyöngyvér Bella, gazdasági alelnök a beszámolóját azzal egészíti ki, hogy a 

gazdasági beszámoló ügyével kapcsolatban többször is egyeztetett Szabó Tamással, 

illetve az ülésen is előterjesztett határozatot is részletesen átbeszélték. Ezeken kívül azt 
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is elmondja, hogy nemrégiben tartott a gazdaságis kari képviselőknek egy újabb 

továbbképzést, melynek fő témája az iskolaszövetkezet, és az ezzel kapcsolatos váltás volt.  

 

Kalmár Göngyvér Bella beszámolóját a Küldöttgyűlés 36 igennel, 0 nemmel és 0 

tartózkodással elfogadja. 3 fő nem adta le voksát.  

 

Tuza Benedek, kommunikációs alelnök beszámolójához egyetlen dolgot fűz hozzá. 

Elmondja, hogy február 8-án a szociális támogatások újbóli promotálásában segített. 

Kiemeli, hogy nagyon sok kar képviselője osztotta meg ezt az információt, így igencsak 

sok emberhez jutott el, így összeségében nagyarányú elérésről számol be.  

 

Tuza Benedek beszámolóját a Küldöttgyűlés 37 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással 

elfogadja. 2 fő nem adta le voksát.  

 

A szociális ügyekkel kapcsolatban Mezey Mercedes, szociális alelnök elmondja, hogy az 

elmúlt időszakban elérkezett a rendszeres szociális támogatások, illetve alaptámogatások 

leadásának határideje, a tegnapi nappal pedig már ezeknek hiánypótlási időszaka is 

lezárult.  

Jeges Viktor Péter (TTK) megkérdezi, hogy az ebben a félévben bevezetett, új bírálati 

rendszerrel kapcsolatban mik a tapasztalatok? 

Mezey Mercedes válaszában kifejti, hogy a jelenlegi visszajelzések alapján a bírálói vizsga 

hasznosnak bizonyult, különös tekintettel azokra a bírálókra, akik most, ettől a félévtől 

kezdődően foglalkoztak először rendszeres szociális kérvényekkel. Hozzáteszi, hogy első 

alkalom lévén azonban még, a tapasztalatokat levonva mindenképpen fejlesztenek majd 

a vizsgákon. A leadási időszakkal kapcsolatban kitér arra, hogy a legtöbb probléma a 

bírálókon kívülálló okokból eredt, leginkább a hivatalok leterheltségéből, és a kérvények 

technikai problémáiból, de mindezen tapasztalatokra a következő kiírásban is igyekeznek 

majd reagálni. 

Takács Luca Sára (TÓK) a leadott kérvények számadataira kíváncsi.  

Mezey Mercedes elmondja, hogy sokáig nagyon kevés kérvény érkezett be. Az utolsó 

napon azonban ezernél is több kérvény került leadásra, így végül a 2020/2021-es tanév 
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tavaszi szemeszterében 3271 rendszeres szociális támogatásra vonatkozó és 11 

alaptámogatást igénylő kérvény érkezett be. Az alaptámogatás alacsony számát azzal 

magyarázza, hogy a tavaszi félévekben ez a szám mindig nagyon alacsony, hiszen 

keresztféléves képzésekre kevesebben jelentkeznek. Korábbi évek viszonylatában is 

beszél a fentebb említett számadatokról, elmondja, hogy ugyan az őszi félévhez képest 

kevesebb kérvény érkezett be, de ez szokványos, azonban az elmúlt 3 évhez képest ebben 

a tanévben érkezett be a legtöbb pályázat tavasszal.  

 

Mezey Mercedes beszámolóját a Küldöttgyűlés 30 igennel, 1 nemmel, 4 tartózkodással és 2 

érvénytelen szavazattal elfogadja. 2 fő nem adta le voksát.  

 

Fábián Fanni, tanulmányi alelnök kiegészítésként elmondja beszámolójához, hogy az 

elmúlt időszakban ülést tartott a Tanulmányi Bizottság számára február harmadikán. 

Ezen kívül több kari képviselővel és egyetemi vezetővel tárgyalt, többek között a már 

korábban is említett kredittúlfutással kapcsolatban. Ezen kívül egyeztetett a BDPK 

tanulmányi képviselőivel is és részt vett a divízióvezetői ülésen.  

 

Fábián Fanni beszámolóját a Küldöttgyűlés 36 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással 

elfogadja. 3 fő nem adta le voksát. 

 

Varga Réka, pályázatokért felelős alelnök rövid kiegészítésében kitér arra, hogy 

többszöri egyeztetésre került sor a HPO-val, a TR irodával és a karokkal is az ISZTK 

ösztöndíjakkal kapcsolatban. Elmondja továbbá, hogy a Neptunban a határozatgenerálási 

hiba rendeződött, a következőkben majd a karok legfőbb feladata kérvények elkészítése 

lesz. Réka továbbá elmondja, hogy folytatódnak az EHÖK által kezelt pályázatok átnézése 

jogi szempontból. 

Madai Márk Valentin (GTI) köszönetet mond Varga Rékának és Szabó Tamásnak a kari 

ISZTK pályázatok terén végzett fáradhatatlan munkájukért, ezen kívül a technikai 

megvalósítást Barbér Máténak is megköszöni.  

 



 
 

 
 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KÜLDÖTTGYŰLÉS 

6 

Varga Réka beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással 

elfogadja. 6 fő nem adta le voksát.  

 

Székely Ádám János, a külügyi alelnök beszámolójához hozzáteszi, hogy folytatta a 

külügyi kávézás programsorozatát Kaposvári Dóra, külügyi képviselővel. Ezen kívül az 

Erasmus+ promotálásában kereste fel többek Blankó Miklóst, hiszen két videóval is 

szeretné majd népszerűsíteni az pályázatot. 

 

Székely Ádám János beszámolóját a Küldöttgyűlés 36 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással 

elfogadja. 3 fő nem adta le voksát.  

 

Csomos Attila, tudományos alelnök beszámolójához szóban hozzáteszi, hogy az elmúlt 

időszakban felvette a BTK, ÁJK és TTK kari TDK illetékesekkel a kapcsolatot és 

folyamatosan egyeztet velük. Természetesen a továbbiakban szeretne kapcsolatba lépni 

a többi karral is. Ezen kívül a Központi Etikai Bizottság nemrégiben tartott ülésén is részt 

vett. 

 

Csomos Attila beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással 

elfogadja. 4 fő nem adta le voksát.  

 

Blankó Miklós, az ELTEPress főszerkesztője beszámolóját nem kívánja kiegészíteni.  

 

Blankó Miklós beszámolóját a Küldöttgyűlés 36 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással 

elfogadja. 3 fő nem adta le voksát.  

 

Németh Csilla esélyegyenlőségi referens elmondja, hogy az utóbbi időszakban többek 

között egyeztetett a SHÜTI irodával is a félév kezdésével kapcsolatban, ezen kívül ő is 

megtartotta a félév elején esedékes bizottsági ülését is.  

 

Németh Csilla beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással 

elfogadja. 5 fő nem adta le voksát.  
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Fazakas Dávid, rendezvényekért felelős referens elmondja, hogy a beszámolási időszak 

óta többször is egyeztetett Bárdosi Bence, Kalmár Gyöngyvér Bella és Szabó Tamás 

társaságában a kari képviselőkkel a gólyatáborok, illetve orientációs napok ügyében. Ezen 

kívül a Szolgáltató Kft.-vel történő egyeztetéseken ő is részt vett.  

 

Fazakas Dávid beszámolóját a Küldöttgyűlés 31 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással 

elfogadja. 7 fő nem adta le voksát. 

 

Bérczes Luca Borbála, tanárképzési referens elmondja, hogy február hónap elején 

bizottsági ülést szervezett, ezen kívül részt vett a Pedagógusképzési és továbbképzési 

tanács ülésén is. A közelmúlt eseményeivel kapcsolatban ezek mellett megemlíti, hogy az 

Oktatási Hivatal módosította a két féléves, nem tanári, diszciplináris képzésre épülő, 

tanári mesterképzéseknek a bementei követelményeit, csupán pár nappal a 

magyarországi e-felvételi időszak lejárta előtt. Ennek kapcsán egyeztetett a Tanárképző 

Központtal, akik felvették ezügyben a kapcsolatot az Oktatási Hivatallal és az ITM-mel is, 

akik egyelőre álláspontjukon nem kívánnak változtatni. A témával összefüggésben 

megfogalmazott egy levelet, Horváth Rozália és Dióssy Anna Laura segítségével, amelyet 

már tovább is küldtek a hivatalnak. Ebben felsorakoztatták érveiket amellett, hogy miért 

sem kellene egyelőre ezeken a bementi követelményeken változtatni. Az Oktatási 

Hivataltól erre válaszként egyelőre annyi érkezett, hogy ez nem az ő hatáskörükbe 

tartozik. Az ITM-nek is tovább küldték, akiktől egyelőre várják a választ. Az ügyben HÖOK-

kal is folyamatban van egyeztetés, hiszen úgy látja, hogy az ügyben több egyetem is 

érintett lehet.  

 

Bérczes Luca Borbála beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igennel, 0 nemmel és 0 

tartózkodással elfogadja. 5 fő nem adta le voksát.  

 

Fodor Árpád, sportreferens az elmúlt időszakkal kapcsolatban elmondja, hogy a 

korábban említett, divíziót és Kabinetet érintő üléseken ő is részt vett, ezen kívül 

felkereste a sportösztöndíjasokat és egy rövid ellenőrzést tartott, hiszen érkezett hozzá 

megkeresés egy egyéni problémával kapcsolatban, mely végül orvosolva lett.  
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Fodor Árpád beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással 

elfogadja. 4 fő nem adta le voksát.  

 

Németh Tamás Zoltán, informatikai referens kiegészítve beszámolóját elmondja, hogy 

az utóbbi időben egyik legfőbb projektje a GTI irodájában a hálózat kiépítése volt, amelyet 

sikeresen véghez is vitt. Ezen kívül egy kisebb biztonsági incidensről is beszámolt, 

amelyet szintén azonnal orvosolt.  

Pásztor Csaba (ÁJK) megkérdezi, hogy pontosan milyen jellegű incidens történt. 

Németh Tamás Zoltán elmondja, hogy egy virtuális webszerver, feltörtek, és egy 

úgynevezett „backdoort” helyeztek el a felületen, ezzel támadási felületet hagyva. Amint a 

visszaélés kiderült, az oldal le lett tiltva és néhány napja véglegesen is törlésre került.  

Madai Márk Valentin megragadva a szót, megköszöni Németh Tamás Zoltánnak az 

irodában végzett munkáját, illetve a KolHÖK felajánlását is, hiszen ők biztosították 

számukra az iroda jelenlegi számítógépeit.  

 

Németh Tamás Zoltán beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igennel, 0 nemmel és 0 

tartózkodással elfogadja. 4 fő nem adja le voksát.  

 

Bognár Fanni, elnöki referens beszámolójához szóban hozzáteszi, hogy az elmúlt időszak 

legfontosabb ülésein is részt vett, és az ülések jegyzőkönyveit elkészítette. Hozzáteszi, 

hogy Tuza Benedek közreműködésével az EHÖK honlapján már megtekinthetőek a 

korábbi időszakok beszámolói is. 

 

Bognár Fanni beszámolóját a Küldöttgyűlés 36 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással 

elfogadja. 3 fő nem adta le voksát.  

 

2. ELTE HÖK 2020. évi költségvetésének módosítása  

Eszterhai Marcell a 2020. évi költségvetési beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy 

annak egy formáját korábban a Küldöttgyűlés tagjai már kézhez kapták, ám azóta történt 

egy módosítás. Ennek lényege, hogy az ELTE GTI HÖK költségvetéséhez az ELTE GTI Kari 

Tanácsa kiegészítésként 2 millió forinttal járul hozzá, melynek átkönyvelése már 
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megtörtént. Ám erről részletesen a képviselők az ülés anyagaként kiküldött 

határozatokban olvashatnak. A módosítással kapcsolatban nem érkezik javaslat.  

 

A Küldöttgyűlés elfogadja az ELTE HÖK 2020. évi költségvetésének a 2. napirendi pont 

kapcsán benyújtott előterjesztésben szereplő és az elhangzottak alapján való módosítását 35 

igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett. 4 fő nem adta le voksát.  

 

3. Szociális alapú ösztöndíjak bírálóinak díjazása 

Eszterhai Marcell elmondja, hogy ennek részleteit és pontos információit már több ízben 

is taglalták, illetve a kiküldött anyagokban is részletesen is olvashatnak a díjazásról.  

 

A Küldöttgyűlés elfogadja a szociális alapú ösztöndíjak körében benyújtott kérvények 

bírálóinak díjazásáról szóló javaslatot 32 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett. 6 fő nem adta 

le voksát.  

 

4. Egyebek 

Egyebek kapcsán nem történik felszólalás.  

 

Eszterhai Marcell 21:10.kor lezárja az ülést. 
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Határozatok: • A Küldöttgyűlés Bognár Fanni 

személyét, mint jegyzőkönyvvezető 

elfogadja 34 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal. 4 fő nem 

adta le voksát.  

• A Küldöttgyűlés az előzetesen 

kiküldött napirendet elfogadja 36 

igen, 0 nem és 0 tartózkodás 

ellenében. 3 fő nem adta le voksát.  

• Eszterhai Marcell beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 36 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással elfogadja. 3 fő nem 

adta le voksát.  

• Szabó Tamás beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással elfogadja. 6 fő nem 

adta le voksát. 

• Bárdosi Bence beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 36 igennel, 0 nemmel 

és 0 tartózkodással elfogadja. 3 fő 

nem adta le voksát.  

• Kalmár Gyöngyvér Bella 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 36 

igennel, 0 nemmel és 0 

tartózkodással elfogadja. 3 fő nem 

adta le voksát.  

• Tuza Benedek beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 37 igennel, 0 nemmel 

és 0 tartózkodással elfogadja. 2 fő 

nem adta le voksát.  
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• Mezey Mercedes beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 30 igennel, 1 nemmel, 

4 tartózkodással és két érvénytelen 

szavazattal elfogadja. 2 fő nem 

adta le voksát.  

• Fábián Fanni beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 36 igennel, 0 nemmel 

és 0 tartózkodással elfogadja. 3 fő 

nem adta le voksát. 

• Varga Réka beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 33 igennel, 0 nemmel 

és 0 tartózkodással elfogadja. 6 fő 

nem adta le voksát.  

• Székely Ádám János beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 36 igennel, 0 nemmel 

és 0 tartózkodással elfogadja. 3 fő 

nem adta le voksát.  

• Csomos Attila beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 35 igennel, 0 nemmel 

és 0 tartózkodással elfogadja. 4 fő 

nem adta le voksát.  

• Blankó Miklós beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 36 igennel, 0 nemmel 

és 0 tartózkodással elfogadja. 3 fő 

nem adta le voksát.  

• Németh Csilla beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igennel, 0 nemmel 

és 0 tartózkodással elfogadja. 5 fő 

nem adta le voksát.  
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• Fazakas Dávid beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 31 igennel, 0 nemmel 

és 0 tartózkodással elfogadja. 7 fő 

nem adta le voksát. 

• Bérczes Luca Borbála beszámolóját 

a Küldöttgyűlés 34 igennel, 0 

nemmel és 0 tartózkodással 

elfogadja. 5 fő nem adta le voksát.  

• Fodor Árpád beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 35 igennel, 0 nemmel 

és 0 tartózkodással elfogadja. 4 fő 

nem adta le voksát.  

• Németh Tamás Zoltán beszámolóját 

a Küldöttgyűlés 35 igennel, 0 

nemmel és 0 tartózkodással 

elfogadja. 4 fő nem adja le voksát.  

• Bognár Fanni beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 36 igennel, 0 nemmel 

és 0 tartózkodással elfogadja. 3 fő 

nem adta le voksát.  

• A Küldöttgyűlés elfogadja az ELTE 

HÖK 2020. évi költségvetésének a 2. 

napirendi pont kapcsán benyújtott 

előterjesztésben szereplő és az 

elhangzottak alapján való 

módosítását 35 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás ellenében. 4 fő nem 

adta le voksát.  
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• A Küldöttgyűlés elfogadja a szociális 

alapú ösztöndíjak körében 

benyújtott kérvények bírálóinak 

díjazásáról szóló javaslatot 32 igen, 

0 nem és 1 tartózkodás ellenében. 6 

fő nem adta le voksát.  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítése:  

 

_________________________________ 

             Eszterhai Marcell 

                      elnök 

   ELTE Hallgatói Önkormányzat 

            ___________________________________ 

Trencsányi Vivien 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________________________ 

Bognár Fanni 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 


