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Jegyzőkönyv 

 

Időpont: 

2021. március 24. 20:00 óra, 

 

Helyszín: 

Online, Microsoft Teams felületen 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

 

Jegyzőkönyvvezető választása 

Előzetesen kiküldött napirend elfogadása 

 

Napirend: 

1. ELTE HÖK Kabinettagjainakbeszámolói 

2. ELTE HÖK 2020. évi költségvetésénekbeszámolója 

3. ELTE HÖK Alapszabály módosítás 

4. Egyebek 

 

20:03-kor Eszterhai Marcell megnyitja az ülést és 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 kérdésére az Ellenőrző Bizottság nevében Hajdu Zsófia megállapítja, hogy 

az ülés szabályosan lett összehívva, és az ülés anyagainak kiküldése is szintén az előírásoknak 

megfelelően történt. Ezek után Hajdu Zsófia mandátumellenőrzést tart. A részönkormányzatok 

elnökeit szólítja, akik saját Karaik mandátummal rendelkező tagjainak névsorát olvassák fel. A 

Küldöttgyűlés résztvevői kamerájuk és mikrofonjuk egyidejű bekapcsolásával, és egy rövid 

visszajelzéssel tudatják, hogy részt vesznek az ülésen.   

 

A mandátumellenőrzés alapján Hajdu Zsófia megállapítja, hogy az ülés 40 főből 39 

mandátummal jelen lévő 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 35 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás, 0 érvénytelen, 4 távolmaradás mellett.   

 

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 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 

érvénytelen, 4 távolmaradás mellett.  

 

1. ELTE HÖK Kabinet tagjainak beszámolói 

Eszterhai Marcell, elnök elmondja, hogy a beszámolási időszak letelte óta felkereste az 

egyetem kancellárját, akivel többek között a következő év költségvetéséről egyeztettek. 

Elmondja, hogy alapvetően a tavalyi évhez hasonlóan 20 millió forintos kiegészítésre számíthat 

a hallgatói önkormányzat, amely a központi költségvetésben kerül elkülönítésre hallgatói 

rendezvények címén és amennyiben gólyatáborok is megrendezésre kerülnek, további 10 millió 

forint támogatásra lehet számítani, amennyiben ugyanilyen mértékben a hallgatói 

önkormányzatok is támogatják ezen rendezvények megszervezését. Bízik abban, hogy ezek 

megszervezésére lesz lehetősége a Karoknak. Ezen kívül elmondja, hogy többek között sor 

került egy újabb Szolgáltató Kft-vel tartott megbeszélésre, ahová ezen a héten a PPK 

kíséretében érkezett. Ezen kívül a küldöttgyűlés előtt elnökségi ülést is tartott, melynek fő 

témája az aktuális TVSZ módosítások voltak. 

 

Eszterhai Marcell beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 

5 távolmaradás mellett elfogadja.  

 

Szabó Tamás, elnökhelyettes nem kívánja kiegészíteni beszámolóját.  
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Szabó Tamás beszámolóját a Küldöttgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 3 

távolmaradás mellett elfogadja.  

 

Bárdosi Bence, szervezetfejlesztésért felelős alelnök elmondja, hogy múlt héten 

projektvezetési tréninget tartott az EHKB-nak. Ezen kívül Deák Dalma Annamária, 

részönkormányzati elnökkel volt egy megbeszélése, ahol sorra vették az online aláírásgyűjtés 

legfontosabb alappiléreit, hogy később ezt majd megoszthassák a többi részönkormányzati 

elnökkel, és rendben zajlhassanak majd a választások.  

 

Bárdosi Bence beszámolóját a Küldöttgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 2 

távolmaradás mellett elfogadja. 

 

Kalmár Gyöngyvér Bella, gazdasági alelnök nem kívánja kiegészíteni beszámolóját.  

 

Kalmár Gyöngyvér Bella beszámolóját a Küldöttgyűlés 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 

érvénytelen, 7 távolmaradás mellett elfogadja. 

 

Fábián Fanni, tanulmányi alelnök elmondja, hogy a beszámolási időszak vége óta részt vett 

a hétfői divízióvezetői ülésen. 

 

Fábián Fanni beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 5 

távolmaradás mellett elfogadja. 

 

Tuza Benedek, kommunikációs alelnök elmondja, hogy a beszámolási időszak óta eltelt 

időben 2 fontosabb poszt ment ki a hallgatóknak. Az egyik a szociális támogatásokkal 

kapcsolatban, a másik a megújult EHÖK honlapjával kapcsolatban. Mind a kettő remek 

eléréseket produkált, 6600, illetve az utóbbi közel 3000 embert ért el. 

 

Tuza Benedek beszámolóját a Küldöttgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 3 

távolmaradás mellett elfogadja. 
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Mezey Mercedes, szociális alelnök elmondja, hogy az ülés napján részt vett az e havi EHSzÖB 

ülésen, ahol a rendkívüli szociális pályázatokat, a rendszeres szociális pályázatok fellebbezéseit 

tárgyalták, ezen kívül a HJB-vel is többször egyeztetett utóbbiakkal kapcsolatban.   

 

Mezey Mercedes beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 érvénytelen, 3 

távolmaradás mellett elfogadja. 

 

Székely Ádám János, külügyi alelnök szintén pozitívan számol be a hétvégén, Bárdosi Bence 

által tartott projektvezetési tréningről. Ezen kívül arról is beszámol, hogy a BGE külügyi 

alelnöke is felkereste egyeztetések céljából.  

 

Székely Ádám János beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 

5 távolmaradás mellett elfogadja. 

 

Varga Réka, pályázatokért felelős alelnök elmondja, hogy a Mezey Mercedes által is említett 

EHSzÖB ülésen részt vett. Kiemeli továbbá, hogy az önkéntes ösztöndíj pályázattal 

kapcsolatban is érkeztek be fellebbezések, ezek is megvitatásra kerültek.  

 

Varga Réka beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 6 

távolmaradás mellett elfogadja. 

 

Csomos Attila, tudományos alelnök elmondja, hogy az ülés napján elbírálásra kerültek a 

virtuális tudományos pályázatok. Ezen kívül arról is beszámol, hogy a TDK átalakításokkal 

kapcsolatos megbeszéléseket befejezte, a két utolsó Karhoz is ellátogatott, a TTK-ra és a TÓK-

ra is.  

 

Csomos Attila beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 4 

távolmaradás mellett elfogadja. 

 

Blankó Miklós, ELTEPress főszerkesztő elmondja, hogy a holnapi napon az ELTEPress 

akadémiát tart, álhírek témakörben. 
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Blankó Miklós beszámolóját a Küldöttgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 3 

távolmaradás mellett elfogadja. 

 

Fazakas Dávid, rendezvényekért felelős referens elmondja, hogy a kedden tartandó üléseket 

a következő hetekben is folytatják majd, a karok képviselőit bevonva. 

 

Fazakas Dávid beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 4 

távolmaradás mellett elfogadja. 

 

Fodor Árpád, sportreferens elmondja, hogy a tegnapi napon bizottsági ülést tartott, ahol a 

résztvevők a kari sportpályázatok bírálási időszakáról számoltak be. 

 

Fodor Árpád beszámolóját a Küldöttgyűlés 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 2 

távolmaradás mellett elfogadja. 

 

Németh Tamás Zoltán, informatikai referens nem kívánja kiegészíteni beszámolóját.  

 

Németh Tamás Zoltán beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 

érvénytelen, 5 távolmaradás mellett elfogadja. 

 

Bérczes Luca Borbála, tanárképzési referens nem kívánja kiegészíteni beszámolóját.  

 

Bérczes Luca Borbála beszámolóját a Küldöttgyűlés 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 

érvénytelen, 9 távolmaradás mellett elfogadja. 

 

Németh Csilla, esélyegyenlőségi referens elmondja, hogy e hét hétfőjén bizottsági ülést 

tartott, ahol többek között szó volt a Gender Equality Plan (GEP) megalkotásáról az ELTE-n. 

Ezen kívül újabb előadást terveznek a pénteken, ennek szervezése még zajlik.  

 

Németh Csilla beszámolóját a Küldöttgyűlés 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 7 

távolmaradás mellett elfogadja. 

 



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KÜLDÖTTGYŰLÉS 
 

 

 

6 

Bognár Fanni, elnöki referens nem kívánja kiegészíteni beszámolóját.  

 

Bognár Fanni beszámolóját a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 5 

távolmaradás mellett elfogadja. 

 

ELTE HÖK 2020. évi költségvetésének beszámolója 

Kalmár Gyöngyvér Bella elmondja, hogy a 2020-as költségvetési beszámoló a korábbi 

évekhez hasonlóan, ám a maradványösszegeket is feltüntetve készült el. Hozzáteszi, hogy a 

beszámolón jól látszik, hogy gazdaságilag hogyan érintette a koronavírus az EHÖK-öt, ám 

pozitív vonzatként megemlíti, hogy jelentős összegekkel fordulhatott át az EHÖK az új 

gazdasági évbe. Hozzáfűzi továbbá, hogy az ülés napján az előterjesztés módosításra került, 

mivel a SEK és a GTI karok költései nem pontosan lettek felvezetve a táblázatban, de ezeket 

javítva, már a pontos tételeket kaphatták kézhez a Küldöttgyűlés tagjai.  

 

A Küldöttgyűlés az EHÖK 2020-as gazdasági beszámolóját 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 

érvénytelen, 5 távolmaradás mellett elfogadja. 

 

ELTE HÖK Alapszabály módosítás 

Dióssy Anna Laura, a BTK elnöke elmondja, hogy alapszabályrészük módosítására azért van 

szükség, mert bekerült a képzések repertoárjába egy új képzés, a Mozgókép alapszak, amelyet 

a jövőbeli választásokra tekintettel, mint választókörzet, létre kell hozni.  

 

Az ELTE HÖK Alapszabály ELTE BTK HÖK Alapszabály részének módosítását a 

Küldöttgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 2 távolmaradás mellett elfogadja. 

 

Egyebek 

Az Egyebek körében felszólalásra nem kerül sor. 

 

Eszterhai Marcell 20:55-kor lezárja az ülést. 
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Határozatok: A Küldöttgyűlés Bognár Fanni személyét, 

mint jegyzőkönyvvezető elfogadja 35 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 4 

távolmaradás mellett.   

A Küldöttgyűlés az előzetesen kiküldött 

napirendet elfogadja 35 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás, 0 érvénytelen, 4 távolmaradás 

mellett.  

Eszterhai Marcell beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 

0 érvénytelen, 5 távolmaradás mellett 

elfogadja.  

Szabó Tamás beszámolóját a Küldöttgyűlés 

36 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 

3 távolmaradás mellett elfogadja.  

Bárdosi Bence beszámolóját a Küldöttgyűlés 

37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 

2 távolmaradás mellett elfogadja. 

Kalmár Gyöngyvér Bella beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 

0 érvénytelen, 7 távolmaradás mellett 

elfogadja. 

Fábián Fanni beszámolóját a Küldöttgyűlés 

34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 

5 távolmaradás mellett elfogadja. 

Tuza Benedek beszámolóját a Küldöttgyűlés 

36 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 

3 távolmaradás mellett elfogadja. 

Mezey Mercedes beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 
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0 érvénytelen, 3 távolmaradás mellett 

elfogadja. 

Székely Ádám János beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 

0 érvénytelen, 5 távolmaradás mellett 

elfogadja. 

Varga Réka beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 6 

távolmaradás mellett elfogadja. 

Csomos Attila beszámolóját a Küldöttgyűlés 

35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 

4 távolmaradás mellett elfogadja. 

Blankó Miklós beszámolóját a Küldöttgyűlés 

36 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 

3 távolmaradás mellett elfogadja. 

Fazakas Dávid beszámolóját a Küldöttgyűlés 

35 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 

4 távolmaradás mellett elfogadja. 

Fodor Árpád beszámolóját a Küldöttgyűlés 

30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 

2 távolmaradás mellett elfogadja. 

Németh Tamás Zoltán beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 

0 érvénytelen, 5 távolmaradás mellett 

elfogadja. 

Bérczes Luca Borbála beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 30 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 

0 érvénytelen, 9 távolmaradás mellett 

elfogadja. 

Németh Csilla beszámolóját a Küldöttgyűlés 

32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 

7 távolmaradás mellett elfogadja. 
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Bognár Fanni beszámolóját a Küldöttgyűlés 

34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen, 

5 távolmaradás mellett elfogadja. 

A Küldöttgyűlés az EHÖK 2020-as 

gazdasági beszámolóját 34 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás, 0 érvénytelen, 5 távolmaradás 

mellett elfogadja. 

Az ELTE HÖK Alapszabály ELTE BTK HÖK 

Alapszabály részének módosítását a 

Küldöttgyűlés 37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 

0 érvénytelen, 2 távolmaradás mellett 

elfogadja. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítése:  

 

_________________________________ 

             Eszterhai Marcell 

                      elnök 

   ELTE Hallgatói Önkormányzat 

            ___________________________________ 

Trencsányi Vivien 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________________________ 

Bognár Fanni 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 


