
 

Beszámoló 
2017. november 28. – 2018. február 13. 

Időrendi bontás: 

 2017. november 29. ELTE TTK Dékáni Tanács 

 2017. november 29. ELTE TTK Kari Tanács 

 2017. november 29. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

 2017. december 2. ÁSZ anyagok előkészítése 

 2017. december 5. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés 

 2017. december 6. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

 2017. december 7. Egyeztetés Surján Péterrel (ELTE TTK dékán) 

 2017. december 7. ELTE TTK HÖK Tisztségviselői ülés 

 2017. december 13. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

 2017. december 13. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

 2017. december 14. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés 

 2017. december 18. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés 

 2017. december 19. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

 2017. december 19. ELTE TTK HÖK rendkívüli küldöttgyűlési ülés 

 2018. január 5. Egyeztetés Scheuer Gyulával (ELTE kancellár) 

 2018. január 9. Egyeztetés Murai Lászlóval (ELTE HÖK), Simon Gáborral (BEAC) és Illyas 

Györggyel (ELTE Sport Kft.) 

 2018. január 10. Egyezte Dénes Bencével (Veeva) 

 2018. január 11. Egyeztetés Dunka Saroltával (ELTE HÖK) 

 2018. január 11. TéTéKás GT facebook és honlap készítés Szabó Áronnal és Tóth Bálinttal 

 2018. január 17. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

 2018. január 18. Educatio megnyitó 

 2018. január 20. Educatio kiállítás 

 2018. január 21. ELTE EFOTT megbeszélés 

 2018. január 22. ELTE Szenátus 

 2018. január 26. ELTE TTK Nyílt nap  

 2018. január 31. ELTE TTK Dékáni Tanács 

 2018. január 31. ELTE TTK Kari Tanács 

 2018. január 31. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

 2018. február 2. Egyeztetés Horváth Mihállyal (ELTE BTK HÖK) 

 2018. február 2. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

 2018. február 6. ELTE OHÜB 

 2018. február 7. TéTéKás GT oldalak frissítése Szabó Áronnal és Tóth Bálinttal 

 2018. február 7. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

 2018. február 8. Egyeztetés Murai Lászlóval (ELTE HÖK), Kreszadló Dórával (ELTE PPK 

HÖK), Szabó Tamással (ELTE ÁJK HÖK) és Báli Bernadettel (ELTE) 

 2018. február 9. Egyeztetés Murai Lászlóval (ELTE HÖK), Kreszadló Dórával (ELTE PPK 

HÖK), Szabó Tamással (ELTE ÁJK HÖK) és Nagy Dániellel (HÖOK) 



 
 2018. február 10. ELTE Jeges Est promo video forgatás 

 2018. február 12. ELTE Szenátus 

 2018. február 13. ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés 

Sajnos a felsoroltak nem fedik le maximálisan a valóságot, mert részt vettem még több személyes és 

telefonos egyeztetésen is, de ezekről nem találtam meg minden információt. 

Állandó ülések: 

 Elnökségi ülések: 

2017. november 29. ELTE HÖK Elnökségi ülés 
Az Egyetem tervez több hallgatói ötletpályázatot, az egyik, ami ELTE-s brandet építene fel, PR 
termékekre lehetne nyomni és ezt árulnák az Eötvös pontokban. Az elnökség megadhatott 3 terméket 
az Eötövös pontnak, amit leakcióztak az ünnepek előtt. Tóth Tibor József elkezdte kidolgozni az 
ELTE Biztosítási portfólióját.  

2017. december 6. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

Kovács Viktória által készített emlékeztetőt másoltam be, hogy egy részletesebb leírást kapjon a 
Küldöttgyűlés az ülésről. 

1. ÁSZ ellenőrzés 

Murai László köszönti Rikker Emíliát, és kezdeményezi, hogy pontról pontra legyen átbeszélve az 

előzetesen kihelyezett bekérendő dokumentumok listáját tartalmazó jegyzék. Olyan jellegű kérdések 

merülnek fel, hogy egyes pontok milyen dokumentumokat takarhatnak, mire vonatkoznak. Rikker 

Emília üdvözli az elnökséget, és elmondja, hogy ezt a vizsgálatot az ÁSZ a nyár elején megkezdte. 

Rengeteg adatot kért már akkor is feltölteni. Hozzáteszi, hogy senki ne várja el, hogy minden kérdésre 

legyen érthető, egyértelmű válasz, mert az ÁSZ és a Hallgatói Önkormányzat más síkon gondolkodik. 

Szeretné, ha olyan megoldás születne, ami mindenkinek megfelelő. Murai László kérdése, hogy a 

december 12-i adatfeltöltési határidő le fog-e zárulni az adott időpontban. Rikker Emília válasza szerint 

nem. Sajnos kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni, de még valószínűleg sokáig fog tartani a vizsgálat. 

Murai László kérdése, hogy az összegyűjtött dokumentumok intézményi szinten kerülnek-e feltöltésre. 

Rikker Emília megerősíti ezt. Horváth Mihály elmondja, hogy szerinte a legjobb lenne, ha a 

részönkormányzatok egységes dokumentumokat szolgáltatnának be. Kindelmann Balázs kérdése, hogy 

Küldöttgyűlés jegyzőkönyveket meddig kell megőrizni. Rikker Emília nem tudja a pontos választ. Az 

elnökség pontról pontra veszi a bekérendő dokumentumok listáját tartalmazó jegyzéket, hogy minden 

részönkormányzati elnök számára világos legyen, pontosan mely dokumentumokat kell adatellenőrzés 

céljából beszolgáltatni.  

Először a választásokkal kapcsolatos dokumentumok kerülnek terítékre. Ezután a tisztségviselők 

megválasztásának dokumentumairól esik szó. A következő pont az Alapszabályokat és azok 

módosításait jóváhagyó ülések dokumentumait foglalja magába. Az ezt követő pont a tisztségviselők 

megválasztásában részt vevő nappali tagozatos hallgatók jogviszonyát igazoló dokumentumokat 

taglalja. Következőleg a tisztségviselők tisztségének időtartamát igazoló dokumentumok kerülnek 

terítékre. Ezt követően a Hallgatói Önkormányzat által kötött szerződések nyilvántartásáról, majd a 

költségvetésekhez kapcsolódó dokumentumokról esik szó. Az utolsó dokumentum drive-ba való 

feltöltésének határideje december 11. 10 óra.  

18:20-kor Rikker Emília elbúcsúzik, és elhagyja a tárgyalót, Murai László 10 perc szünetet rendel el. 

2. Aktualitások 



 
Murai László elmondja, hogy aki még nem töltötte ki a visszajelző kérdőívet a Gólyabálokkal 

kapcsolatban, tegye meg záros határidőn belül. Volt BEAC elnökségi ülés. A BEAC alapvető 

működéséhez szükséges dolgok kerültek megbeszélésre. Két alelnök került megválasztásra, Horváth 

János (gazdasági ügyekért felelős alelnök) és Szabó László (általános alelnök). A rekrutációs felhívásra 

már jelentkeznek a hallgatók. Az iskolaszövetkezettel kapcsolatban merült fel technikai probléma. 

Ennek megoldása folyamatban van.  Szó esik az iskolaszövetkezet szolgáltatásának kihasználtságáról. 

Murai László megköszöni az ÁJK HÖK-nek a palacsintabisztrót, illetve minden részönkormányzatnak a 

leadott költségvetési tervezeteket. Jövő hét szerdán (december 13-án) lesz az első költségvetési 

tanácsülés. 18 órától záró EHÖK Küldöttgyűlés lesz ugyanazon a napon. Kérdezi az elnökség tagjait, 

hogy támogatják-e a javaslatot, hogy Boronkay Takáts Réka vezesse a Küldöttgyűlést, erre 

vonatkozóan szimpátiaszavazást kér. 6 szavazat érkezik Boronkay Takáts Rékára. Horváth Luca 

javaslata szerint Badinszky Áron vezesse a Küldöttgyűlést. A szimpátiaszavazás alapján 8 szavazattal 

Badinszky Áront jelöli ki az EHÖK elnöksége a Küldöttgyűlés levezénylésére. Murai László elmondja, 

hogy a rektori kulturális és sportpályázat valószínűleg nem lesz sikeresen szétválasztva. A héten kell 

róla levélszavazni. A támogatási időszak 2018. február 1-től augusztus 31-ig tart. A pályázat leadása 

2017. december 11-31. között fog zajlani. Hiánypótlás időszaka 2018. január 2-7. között él. Murai 

László említi, hogy a hallgatói normatíva alapú ösztöndíjak összegének emeléséről értekezni kell. 

Horváth Mihály erősen támogatja a közéleti ösztöndíj összegének megemelését, álláspontját azzal 

indokolja, hogy egy magasabb pozíciójú tisztségviselő (például alelnök, bizottsági elnök) feladatai 

mellett kénytelen munkát vállalni, ami értékes időt vesz el tőle. Kindelmann Balázs teljes mértékben 

egyetért ezzel. Horváth Luca elmondja, hogy ő is egyetért az említettekkel, de nem érzi megoldásnak. 

Szabó Tamás Horváth Lucával ért egyet. Murai László elmondja, hogy erre még visszatér az elnökség 

egy későbbi ülésen. 

3. Egyebek 

Murai László kérdezi, kinek van egyebe. Parcsami Attila jelzi, hogy az irodájukban van technikai 

problémájuk számítógépekkel. A garancia nem érvényes rájuk, így nem tudja, hogyan lehet a 

szoftveres problémát kezelni. Kindelmann Balázs elmondja, hogy az IIG-nél kell jelezni, és megadják a 

szükséges hozzáférést. Horváth Luca kéri Murai Lászlót, hogy beszéljen Egervári Györggyel a 

szombathelyi TTK-s képviselővel kapcsolatban.  

20:20-kor Murai László lezárja az ülést. 
2017. december 13. ELTE HÖK Elnökségi ülés 
A december 13-ai ELTE HÖK küldöttgyűlés ülési anyagokat tárgyalta meg az elnökség.  

2017. december 19. ELTE HÖK Elnökségi ülés 
Murai László bejelentette, hogy nagy valószínűséggel az ELTE lesz a házigazdája a 2018-as EFOTT 
fesztiválnak (azóta már a szerződéskötés is megtörtént). Ezután ismertette az egyes feladatkörök 
felosztását, a jelenlegi elnökség fogja ellátni a fő divíziók vezetését.  

2018. január 17. ELTE HÖK Elnökségi ülés 
Kovács Viktória által készített emlékeztetőt másoltam be, hogy egy részletesebb leírást kapjon a 
Küldöttgyűlés az ülésről. 
 

1. a, Lakhatási támogatás 

Murai László köszönti Babos Jánost, aki a lakhatási támogatás felosztásának 2018-as javaslatát 

ismerteti. A korábbi években a megoszlás 50-50% volt (kollégiumok-hallgatói önkormányzat). 530 

millió forint a lakhatási támogatás fő összege. Mielőtt a javaslatot előterjeszti, néhány szóban ismerteti 



 
azokat a célokat, melyeket a kollégiumi részből finanszíroznának. Céljuk, hogy a felújítás után kizárólag 

ELTE-s hallgatók lakjanak a Nagytétényi úti kollégiumban. A tervezés folyamata 2015-ben kezdődött és 

2016-ban fejeződött be. A férőhelyek bővítése kitűzött cél. Szemlélteti a tervrajzokat és ismerteti a 

kivitelezés aktuális helyzetét. Előreláthatólag 2018. áprilisban fejeződnek be a munkálatok. Esetleges 

csúszással együtt is biztonsággal beköltözhetővé válik szeptemberre. Folyamatban van a 

bútorbeszerzés. Eddigi statisztikák alapján az állandó biztosított helyek száma 2900-3100 között 

mozgott eddig. Ezt valószínűleg képes tartani az ELTE. Bízva abban, hogy a férőhelyek száma 

növekedni, minőségük javulni fog, Babos János szeretné előterjeszteni a 70-30%-os felosztást az ELTE 

Hallgatói Önkormányzatának elnöksége felé. Kindelmann Balázs kérdése, hogy egyéb, korábban 

említett felújítás megvalósult-e. Babos János elmondja, hogy igen, például a Kőrösi Csoma Sándor 

Kollégium focipályáját felújították.  

Az elnökség 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag támogatja az előterjesztést. 

b, Gólyatáborok 

Babos János elmondja, hogy Horváth Luca adta meg idén a kezdő lökést a TTK-s gólyatáborra tett 

ajánlatával. Kérése megvitatásra került igazgatási vezetőasszonnyal, Babos János szeretné előbb 

mindenkivel átbeszélni a 2018-as terveket. Kérdése, hogy van-e reális lehetőség arra, hogy 

gólyatáborok esetleges összevonásában gondolkodjunk. Horváth Luca elmondja, hogy a TTK-n nagy 

változtatás, hogy 5 külön gólyatábor helyett egy nagyot terveznek, és szeretné, ha az elnökség tudná 

támogatni őt ebben a projektben. Horváth Mihály elmondja, hogy Menyhárt Barbarával felmerült 

annak a lehetősége, hogy külön szervezett, ám egy helyszínen és egy időben tartott gólyatábora 

legyen a BTK-nak és a BGGyK-nak. Kindelmann Balázs elmondja, hogy a helyszínenként megbontott 

gólyatáborok működőképesnek tűnnek. Babos János elmondja, hogy ez az előző évekhez képest 

nagyobb előrelépést biztosítana a szervezésekkel kapcsolatban. Kreszadló Dóra elmondja, hogy ők már 

beszéltek a szolnoki helyszín képviselőivel, akik nem jelezték felé, hogy felújítanák a helyet. Babos 

János javasolja, hogy a PPK, TÓK és TáTK esetleg gondolkodjon egy közös helyszínben, amennyiben 

nincs ellenükre. Parcsami Attila jelzi, hogy a TáTK a GTI-vel fog kooperálni előreláthatólag. Kreszadló 

Dóra elmondja, hogy a PPK ragaszkodna a szolnoki helyszínhez, amennyiben lehetséges. Parcsami 

Attila szintén. Horváth Luca elmondja, hogy a gólyatábor szezonra a szolnoki felújítás véget ér, így ez 

nem érint minket. Kindelmann Balázs elmondja, hogy az IK a TÓK-kal szívesen kooperál, de nem egy 

időpontban tartanák a tábort, hanem előtte, vagy utána egy héttel. Babos János kéri, hogy jövő hét 

péntekre legyen egy előzetes létszám megadva, és megköszöni a konstruktív együttműködést.  

19:10-kor Babos János távozik. 

2. Ösztöndíjak, pályázatok 

Murai László elmondja, hogy kiküldte a rektori pályázatok anyagát. Először a rektori kulturális pályázat 

részleteit ismerteti az elnökséggel. Két pályázat került elutasításra, az egyik technikai okok miatt, 

ennek orvoslása már folyamatban van. A másik sikertelen pályázót sajnos nem sikerült elérni azóta 

sem. A rektori sportpályázattal kapcsolatos részleteket is ismerteti. Három pályázat került elutasításra.  

Felmerült, hogy azon az ösztöndíjak havi összegét, melyek a HKR szerint nem haladhatják meg a 

hallgatói normatíva 100%-át, egy HKR módosítás keretein belül 200%-ra emeljék. Murai László 

elmondja, hogy szerinte erre nem lesz olyan, hogy „megfelelő alkalom”. Kindelmann Balázs szerint 

200% helyett 150%-ban kellene gondolkodni. Murai László elmondja, hogy ez nem jelent instant 



 
gyakorlati emelkedést. A Küldöttgyűlésnek el kellene előtte fogadnia egy részletesebben kidolgozott 

jutalmazó-bűntető rendszert. 

Murai László kérdése, hogy ki az, aki nem támogatja ezt a felvetést. Kéri, hogy péntek estig mindenki 

beszélje meg a részönkormányzati elnökségével.  

3. Személyi kérdések, Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége, Budapesti Regionális 

Szövetség  

Murai László elmondja, hogy december 31-el lejárt a választmányban a mandátuma, ezért új 

embereket kell delegálni a régió tisztújító ülésére, mely 2018. 01. 26-án lesz. Ez a megbízatás 2018. 

december 31-ig tart. Szeretné javasolni Horváth Mihályt és Menyhárt Barbarát.  

Az elnökség Horváth Mihályt 10 igen, 0 nem, 0 érvénytelen, Menyhárt Barbarát 10 igen, 0 nem, 0 

érvénytelen szavazattal támogatja. 

4. Aktualitások 

Murai László jelzi, hogy hétfőn szenátus lesz. Zajlik a Jeges Est szervezése, megköszöni Kindelmann 

Balázs segítségét. Kérdése, van-e valami friss információ. Kindelmann Balázs elmondja, hogy 

hamarosan megkezdődik a jegyek árusítása. Szeretné, ha minden részönkormányzat tudná őket 

értékesíteni. Szeretne segítséget kérni PPK-s részről az eseményen zajló versenyek szervezéséhez. Cél 

a 3000 résztvevő. Kreszadló Dóra kérése, hogy a kommunikációsoknak legyen elküldve az esemény és 

a vele kapcsolatos tennivalók. Továbbá elmondja, hogy amennyiben van rá igény, promóciós videó 

készítésére is van megfelelő embere, Kerekes Zsombor. Horváth Luca elmondja, hogy vizsgaidőszakban 

nincs nyitva a TTK HÖK iroda, ezért a jegyek árusítását nem tudják vállalni. Vasárnap lesz EFOTT 

megbeszélés. Az egyetembiztonsági kérdőív január 29-én kerül kiküldésre. Lejárt a nyomdai 

közbeszerzés a Pátria Nyomdával. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével kapcsolatban jött utólagos 

adatbekérés, amit Kutas Viktóriával megcsináltak.  

5. Egyebek 

Kindelmann Balázs kérdése, hogy a GTI épületéről van-e már valami információ. Murai László elmondja, 

hogy a tervek szerint a BTK-n lesz. Áldorfai Gergő kérdése, hogy Neptun hibabejelentést tett-e valaki, 

ugyanis az SDA szerint nem érkezett hozzájuk hibabejelentés. 

20:35-kor Murai László lezárja az ülést. 

2018. január 31. ELTE HÖK Elnökségi ülés 
Kovács Viktória által készített emlékeztetőt másoltam be, hogy egy részletesebb leírást kapjon a 
Küldöttgyűlés az ülésről. 
 

1. ELTE Kártya 

Murai László köszönti a vendégeket, majd rövid bemutatkozást követően átadja a szót Horváth 

Jánosnak, aki prezentálja az ELTE Kártya ötletét. Bemutatja annak működését, lényegi szolgáltatásait. A 

VEKO és a Szolgáltató Központ közös érdeke, hogy létrehozzák az ELTE Pluszt. Babos János átveszi a 

szót, elmondja, hogy szeretnének a hallgatói önkormányzattal és az egyetem dolgozóival 

együttműködni. Hozzáteszi, hogy 2010 és 2012 között volt egy hasonló próbálkozás, akkor körülbelül 



 
10 000 kártyát bocsátott ki az akkori Szolgáltató Kft. Ez különböző kedvezményekre jogosította 

tulajdonosát. Nem csak a korábbi kedvezménykártyát szeretnék visszahozni, feleleveníteni, hanem 

sokkal többet szeretnének kihozni belőle. Rengeteg kedvezményt biztosítana a kártya, többek között 

éttermekben (pl. Pizza King, McDonald’s, Burger King), fesztiválokon, ruházati üzletekben (pl. H&M, 

Hervis), nagyobb marketekben (pl. CBA, SPAR), drogériákban (pl. DM, Rossmann), elektronikai 

üzletekben (pl. Euronics, Media Markt), illetve telefonszolgáltatóknál (Vodafone, Telenor, Telekom). 

Ezen kívül személyazonosításra is alkalmas lenne, akár a kollégiumi belépőkártyát is kiválthatná. 

Horváth János bemutatja, mivel foglalkozik a VEKO. Olyan konstrukciót dolgoztak ki, amely egy win-win 

szituáció, mindenki nyer: az egyetem is, és az együttműködő cégek is. Czinege András kérdése, hogy az 

előző kártyával mik voltak a tapasztalatok, miért merült ennyire a feledésbe. Babos János válaszol, 

elmondja, hogy megszűnt az ezzel foglalkozó Szolgáltató Kft, főleg ezért merült feledésbe. Kindelmann 

Balázs kérdése, hogy a kártya csupán kedvezményekre jogosító eszköz lenne, vagy lenne más funkciója 

is? Horváth János elmondja, hogy ezt a fejlesztők fogják tudni meghatározni, de természetesen 

bankszámlát is lehet hozzá kapcsolni, amennyiben igényli a felhasználó. Babos János hozzáteszi, hogy 

szinte bármi megoldható, csak ki kell találni, ebben számít a Hallgatói Önkormányzat segítségére. 

Különböző csoportoknak különböző szolgáltatások lennének elérhetőek (hallgatók, oktatók, 

alumnuszok). Horváth Luca Czinege András kérdésére reagál. Elmondja, hogy az előző ETLE kártyát 

kevés helyre lehetett felhasználni. Hozzáteszi, hogy neki tetszik az ötlet. Horváth Mihály elmondja, 

hogy a Könyvtár Klub új tulajdonosa felkereste, egy hasonló kedvezménykártya tervezése miatt. 

Hozzáteszi, hogy a beléptető kártya funkció lenne a legösztönzőbb a kedvezmények mellett. Geréb 

Tünde elmondja, hogy a kártya indulásával akár egy alkalmazás is szóba jöhet. Céljuk, hogy a 

kampuszok területén és közelében lévő büféket, étkezdéket mindenképpen lefedje. Kindelmann Balázs 

elmondja, hogy a frissen felvett hallgatókat még a beiratkozás előtt el kell érni ezzel kapcsolatban, 

hiszen a beiratkozásra már rendelkezniük kell bankszámlával. Babos János elmondja, hogy szeretnék 

ezt még idén nyélbe ütni. Horváth János hozzáteszi, hogy biztosítás is járna mellé, illetve ez egy életre 

szóló dolog lenne (alumni tagoknak). Kreszadló Dóra elmondja, hogy a BEAC-cal is érdemes lenne 

együttműködni. Murai László kérdése, hogy lesz-e ennek állandó csapata, akik ezzel foglalkoznak. 

Horváth János elmondja, hogy igen. Czinege András elmondja, hogy folyamatban van egy 

diákkedvezmény kártya kialakítása az Oktatási Hivatal által. Áldorfai Gergő szerint ez kiválthatná a 

diákigazolványt. Babos János kifejti, hogy jelenleg az ötletgyűjtés fázisában jár a tervezés. Minden 

lehetséges összehangolási módot meg kell majd vizsgálni. Az Oktatás Hivatal diákkedvezmény 

kártyájával kapcsolatban fel kell vegyék a kapcsolatot az Oktatási Hivatallal, akár partnerségi alapon. 

Czinege András elmondja, hogy szerinte a pontgyűjtő rendszert tudna elképzelni leginkább. Geréb 



 
Tünde elmondja, hogy előbb mindenképpen le kell folytatni a tárgyalásokat. Kindelmann Balázs 

kérdése, hogy konkrét cégötleteket hova küldjenek. Geréb Tünde és Babos János jelzi, hogy hozzájuk. 

Babos János elmondja, hogy február 9-ig a hallgatói önkormányzat gyűjtse össze egy közös 

dokumentumba a lehető legtöbb javaslatot. Murai László megköszöni a prezentációt. 

18:00-kor Babos János távozik. 

Czinege Andrásnak egyéb elfoglaltságok miatt távoznia kell, ezért gyorsan beszámol a gazdasági 

tudnivalókról. Elmondja, hogy jelenleg 13 millió forint áll az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

rendelkezésére. Horváth Mihály javasolja, hogy készüljön közös költségvetési beszámoló. Czinege 

András megköszöni az ötletet. 

18:05-kor Czinege András távozik. 

Murai László megköszöni az elnökségnek, hogy elküldték a rendezvénynaptárt. Geréb Tünde átveszi a 

szót. Átfutotta az első gólyatábori koncepció dokumentumát. Rákérdez a BGGyK-BTK gólyatáborok 

tervezetére. Menyhárt Barbara és Horváth Mihály röviden vázolja a közös projektet. Geréb Tünde 

Horváth Lucával tisztázza a TTK-s gólyatábor létszámával kapcsolatban felmerült anomáliákat. 

Kindelmann Balázs elmondja, hogy a tavalyi gólyatáborral kapcsolatban rosszul jött ki, hogy a szervező 

cég és a szállás is külön vonta le az őket érintő áfákat. Így sokkal drágábbra jöttek ki a költségek. Geréb 

Tünde elmondja, hogy a gólyatáborokat megelőzően lesznek még hallgatói rendezvények, minden 

rendezvénybe be kell vonni az ELTE Szolgáltató Kft-t. Ferencz Olivér kérdése, hogy mindent bele kell 

írni a táblázatba (pl. pólók, eszközök). Geréb Tünde válasza, hogy igen, minél részletesebben. 

Kindelmann Balázs javasolja, hogy a Lágymányosi Egyetemi Napokra vonatkozó kiírás minél előbb 

történjen meg. Geréb Tünde kérdése, hogy szeretnének-e drasztikus változtatásokat. Kindelmann 

Balázs elmondja, hogy túl sokat nem szeretnének változtatni. A Bölcsész Napokkal kapcsolatban 

Horváth Mihály elmondja, hogy készült egy táblázat a tavalyi rendezvény alapján. Jövő hét végéig 

mindkét nagyobb rendezvény igényeivel kitöltött táblázatát el kell küldeni Geréb Tündének. Geréb 

Tünde elmondja, hogy a kancellár úr részéről felmerült, hogy a Jeges Estre hívjunk meg olyan leendő 

hallgatókat, akik első helyen jelölik meg az ELTE-t. Kérdése, hogy ezzel mennyire ért egyet az EHÖK 

elnöksége. Hozzáteszi, hogy az I LOVE ELTE feliratot ki kell helyezni a rendezvény helyszínén. Kérése, 

hogy ha van arra lehetőség, juttassanak fizikai jegyeket a kancelláriára, hogy ott is lehessen 

értékesíteni a dolgozók részére. 

 

18:40-kor Geréb Tünde, Horváth János és Radványi Miklós elhagyják az ülést. 



 
 

18:50-kor Murai László folytatja az ülést.  

 

2. Aktualitások 

Murai László elmondja, hogy a Hallgatói Követelményrendszer módosítása valószínűleg áprilisra 

csúszik. Február 23-25 között lesz HÖOK Közgyűlés Gyöngyösön. Boronkay Takáts Réka elmondja, hogy 

februárra Badinszky Áronnal megszerveztek egy utat Szombathelyre, amely főleg tanulmányi kisokos 

találkozó lenne. Főleg a Tanulmányi Bizottságokat érinti, ennek tagjai, illetve az EHÖK részéről 

Badinszky Áron, Boronkay Takáts Réka és Kutas Viktória vesznek majd rajta részt. Murai László 

elmondja, hogy lesz egy politikai vitasorozat a HÖOK szervezésében. A választások előtt lesz 6 időpont, 

amely 6 nagy egyetemen fog helyet foglalni (BME, ELTE, EKE, DE, PTE, SZTE). Az 5 legnépszerűbb párt 

kerül meghívásra. Az ELTE témája a jog és választási rendszer lesz. Kérdéses a részletesebb helyszín, 

opciók a Gólyavár a BTK-n és a Gömbaula a Lágymányoson. Az elnökség a Gömbaula mellett dönt. 

Várhatóan március 21-én lesz ez az esemény az ELTE-n. Előtte lesz megtartva a márciusi EHÖK 

Küldöttgyűlés. Ezt a két rendezvényt egy napra kell szervezni. Pénteken lezajlott a Budapesti Regionális 

Szövetség 2018-as tisztújító közgyűlése. Az ELTE delegáltjait megválasztotta az elnökség. Az elnök 

Vidák Miklós lett. A cheerleader szakosztály vezetője felkereste Murai Lászlót egy meghívással 

kapcsolatban, melyet Kínától kaptak, az utazási költséget kéne állniuk, mint versenyzők, erre 

szeretnének pályázni. Ez nagyjából 100 000 forint lenne fejenként a 200 000 forintos önerőn felül. 

Murai László javasolja, hogy nézzék át, karonként hány résztvevőt érint az utazás, és hogy működik a 

sportpályázat. Fontos feladat, hogy a könyvelési opciókat megvizsgálja az elnökség. Murai László 

egyeztet Eszterhai Marcell EHSZÖB elnökkel. Murai László kérdése, hogy a TÓK-on kívül van-e még 

valakinek aktuális alapszabály módosítása. Horváth Luca jelzi, hogy nekik, és az IK-nak az EHÖK 

Küldöttgyűlése már elfogadta a módosítási javaslatot, a szenátus még nem döntött róla. Horváth 

Mihály elmondja, hogy ő nem tudta megoldani a módosításokat, amiket szeretett volna, ezért ő nem 

adott le javaslatot. Murai László jelzi, hogy lesz személyi kérdések napirendi pont a Küldöttgyűlésen, 

ahol három pozícióról kell dönteni. Az egyik az ELTE Press, a másik a sportreferens, a harmadik pedig 

az EHÖK Ellenőrző Bizottság elnökének pozíciója. Az EFOTT-tal kapcsolatos következő ülés február 11. 

19 óra. Murai László felhozza a Hallgatói Követelményrendszerben szereplő ösztöndíjak emelésének 

javaslatát. 7 fő támogatja, 0 fő ellenzi, és 3 fő tartózkodik, így az elnökség által elfogadásra kerül a 

javaslat. Murai László elmondja, hogy az EHÖK irodavezető mellé félállásban szükséges felvenni még 

egy személyt. Az elnökség ebben egyöntetűen egyetért. 



 
3. Egyebek 

Szabó Tamás kérdése, hogy az elnökség mennyire látja reálisnak a kredittúlfutás díjának csökkentését, 

illetve egységesítését. Kindelmann Balázs elmondja, hogy a kancellária megszab egy maximumot, a 

karok pedig önmagukhoz igazítják. Horváth Luca kérdése, hogy mik a kilátások az EHÖK-re 

vonatkozóan, miután Murai László mandátuma lejárt. Kindelmann Balázs szerint ez nem releváns téma 

az aktuális elnökégi ülésen. Boronkay Takáts Réka elmondja, hogy február 16-án lesz egy csapatépítő 

rendezvény az EFOTT szervező brigádjának részére, szeretettel várnak mindenkit. 

20:00-kor Murai László lezárja az ülést. 

 
2018. február 7. ELTE HÖK Elnökségi ülés 
Megválasztásra került az Elnökség által Horváth Viktória sportreferensnek. Badinszky Áron és Murai 
László ismertette, hogy jövő héten a tanárképzéssel kapcsolatban lesz egy egyeztetés Horváth Zitával, 
ahova Badinszky Áront is meghívták. A Jeges Est kommunikációjáról esett még szó. 
 

 Kari Tanács: 

2017. november 29. ELTE TTK Kari Tanács 
A Kari Tanács megtárgyalta a Szenátus elé tervezett FKr. és HKr módosítások koncepcióját, 
megfogalmazta a hozzá tett javaslatait. A FKr. kodifikált módosítását a február 12-ei Szenátus 
fogja tárgyalni. A kodifikált HKr. tervezet az áprilisi Szenátusra van tervezve, előtte a Kari 
Tanácsok és az OHÜB is meg fogja tárgyalni. A Természettudományi kommunikáció 
mesterképzés újraintásának kezdeményezésére tett javaslatot a Kari Tanács. Biztosítási és 
pénzügyi matematika önköltsége megemelkedett 400000 Ft-ra (összes TTK-s mesterképzési szak 
ennyibe kerül). 

2018. január 31. ELTE TTK Kari Tanács 
A Kari Tanács megtárgyalta a Szenátus elé tervezett FKr. módosítás kodifikált változatát. A 

Matematika Intézetben megváltozott az osztatlan tanárszak szakfelelőse, a Kari Tanács Keleti 

Tamást szavazta meg. A Kari Tanács elé került az ELTE TTK HÖK Alapszabályának módosítása 

is, nem érkezett kérdés hozzá az ülésen. Végül a Kari Tanács megszavazta, hogy Szombathelyen 

elindításra kerüljön a turizmus specializáció a földrajz alapszakon belül. 

 Szenátus: 
2018. január 22. ELTE Szenátus 
Az ülésen elfogadásra került a HKr. 7. számú módosítása, amia duális képzésekről szól. 
Több kinevezés történt. Elfogadásra került közös irányítású egységek létrehozásáról szóló 
anyag, ezeknek az a lényege, hogy az akadémiai és a kancellária közösen írányítaná az ilyen 
tulajdonságú egységeket, jelenleg ez teljesen elkülönül.  
2018. február 12. ELTE Szenátus 
Szóban fogok beszámolni a történésekről. 

 ELTE HÖK Küldöttgyűlés: 

2017. december 13. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 
Kovács Viktória által készített emlékeztetőt másoltam be, hogy egy részletesebb leírást kapjon a 

Küldöttgyűlés az ülésről. 

Ülés kezdete: 18:03 



 
Murai László sajnos hivatalos okok miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Az EHÖK elnökség 

korábbi döntése alapján azt Badinszky Áron tanulmányi alelnök vezeti le. Badinszky Áron 

köszönt mindenkit. Kérdezi az Ellenőrző Bizottságot, minden szabályos volt-e az összehívás 

során. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatása alapján igen. 

A Küldöttgyűlés 31 fővel határozatképes. 

Badinszky Áron jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Viktóriát javasolja, az ő személyével a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag egyetért. 

Az előzetesen kiküldött napirendet a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

Murai László távollétében beszámolóját Badinszky Áron egészíti ki. Elmondja, hogy lezajlott az 

állami számvivőszék vizsgálatának első köre, mindenkinek köszöni az együttműködést. A mai 

napon kiírásra kerültek a rektori kulturális és sportpályázatok. Murai László elnök az Egyetemi 

Költségvetési Tanács első költségvetési tárgyalásán van jelenleg.  

Murai László elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Boronkay Takáts Réka beszámolóját nem szerette volna kiegészíteni. Baranyai Melinda jelzi, 

hogy alapvetően az utánpótlásképzésnek nem így lenne értelme, hanem össze kellene szedni egy 

kisokost, hogy melyik karon milyen utánpótlásképzések működnek, ami segítséget nyújtana 

minden olyan részönkormányzatnak, ahol ez még nem annyira kiépült rendszer. Továbbá nem 

tudja támogatni, hogy elnökhelyettesként személyes okok miatt nincs jelen a Küldöttgyűlésen. 

Horváth Luca elmondja, hogy a legutóbbi elnökségi ülésen az EHÖK elnöksége közösen döntött 

erről, ő maga javasolta Áront, ezért vállalja a felelősséget.  

Boronkay Takáts Réka elnökhelyettes beszámolóját a Küldöttgyűlés 27 igen, 4 nem, 0 

tartózkodással elfogadta. 

Bartók Bálint kiegészíti beszámolóját: elmondja, hogy a pályázatok kiírásra kerültek. 

Hozzáteszi, hogy most már él a tudományos Youtube felület, ahova a konferenciák kerülnek 

feltöltésre.  

Bartók Bálint tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Czinege András elmondja, hogy a havi gazdasági bizottsági ülést tegnap tartották meg. Az 

elmúlt hónapban a költségvetési igénnyel foglalkoztak, az elmúlt héten pedig összeszerkesztésre 

került egy dokumentum, amit Murai László el tudott vinni a költségvetési tárgyalásra. Elmondja 



 
még, hogy a nyomdai közbeszerzéssel kapcsolatban jött egy e-mail, januártól új nyomdai 

közbeszerzés lesz kiírva valószínűleg.  

Czinege András gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Dunka Sarolta elmondja, hogy elkészült az Erasmus+ kiegészítő támogatás második utalási 

listája, mely alapján a hallgatók januárban részesülhetnek a támogatásban. 

Dunka Sarolta külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Badinszky Áron nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, de kéri annak elfogadását.  

Badinszky Áron tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Eszterhai Marcell elmondja, hogy elkészültek az utalási listák. Köszöni Puju Robinnak a SZÖB-

ben és EHSZÖB-ben nyújtott munkáját. Horváth Luca kérdése, hogy a TTK-tól érkezett 

csoportos pályázat elbírálása miért nem sikerült. Eszterhai Marcell elmondja, hogy a 

csatolandó dokumentumokkal volt probléma. Horváth Luca jelzi, hogy a HJB-hez fognak 

fordulni.  

Eszterhai Marcell szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Traumberger Zsófia beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. Kéri, hogy ha változás áll be a 

részönkormányzatok felépítését illetően, küldjék el neki a friss adatokat. Baranyai Melinda 

elmondja, hogy nem vettek észre változást a múltkori jelzéseikkel kapcsolatban. Továbbá úgy 

érzékelték, hogy az EHÖK események (például a karácsonyi gyűjtés) nem voltak jól 

kommunikálva. Kéri, hogy a jövőben a kommunikációs alelnök figyeljen erre. Az EHÖK Facebook 

oldal sincs aktualizálva. Traumberger Zsófia jelzi, hogy a Facebook aktualizálásán jelenleg is 

dolgozik. Ferencz Olivér elmondja, hogy attól függetlenül, hogy az EHÖK neve alatt fut a 

karácsonyi gyűjtés, úgy gondolja, a részönkormányzatok feladata a karokon reklámozni az 

eseményt magát. Horváth Luca kérdése Traumberger Zsófiához, hogy a kommunikációs 

bizottság állított-e fel kommunikációs stratégiát az említett eseményhez. Traumberger Zsófia 

válasza, hogy mielőtt megkezdődött a gyűjtés, előtte bizottsági ülésen ötleteltek a megfelelő 

promóciót illetően. Szóba került a standolás, néhány kar jelezte, hogy nem fér bele a 

kapacitásukba. A kommunikációs bizottság minden tagja rendelkezik hozzáféréssel az EHÖK 

Instagram fiókjához. A nyereményjátékkal kapcsolatban senki nem töltött fel képet, csupán 

egyetlen hallgató. Nehéz elvárni a hallgatók aktivitását, ha mi magunk sem tesszük meg ezeket a 

lépéseket.  



 
Traumberger Zsófia kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 18 igen, 4 nem, 9 

tartózkodással elfogadta. 

Péterfi Flóra elmondja, hogy október végén tartottak sportképzést. Szerinte nagyon jól sikerült.  

Péterfi Flóra sportreferens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Farkas Fanni elmondja, hogy a mai napon kiszállításra kerültek az adományok. Véleménye 

szerint jól sikerült a gyűjtés. Puju Robin kiegészítése, hogy ha lesz még esélyegyenlőségi 

rendezvény, az esélyegyenlőségi referensek hamarabb legyenek tájékoztatva. Farkas Fanni 

hozzáfűzése, hogy miután elkészült az esemény, a kommunikációs bizottsági tagoknak ki lett 

küldve népszerűsítés céljából. Horváth Mihály érdeklődik, hogy a hajléktalanoknak hogyan lett 

kiszállítva az adomány. Farkas Fanni elmondja, hogy személyesen vitték ki az aluljárókba. 

Farkas Fanni esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Berta András nem kívánja kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak elfogadását. Szeretettel vár 

mindenkit a küldöttgyűlés után. Lanku Máté említi, hogy az előző beszámolóban és ebben a 

beszámolóban sem esett szó a gólyabálokról. Kérdése, hogy miért nem került erre sor. Berta 

András elmondja, hogy a gólyabálokkal kapcsolatban nem kereste meg a karokat. Ezért elnézést 

kér. Baranyai Melinda hozzáteszi, hogy főleg az a kérdés, hogy van-e értelme rendezvényekért 

felelős referensi pozíciónak az EHÖK-ben. Czinege András elmondja, hogy Berta András az ELTE 

Feszttel kapcsolatban volt az összekötő, a gólyabál nem tartozott az ő hatáskörébe. Ferencz 

Olivér szerint az összegyetemi mikulás buli például a rendezvényekért felelős referens feladatai 

közé tartozik. Úgy érzi, hogy a szervezés későre esett. Kérdése Berta Andráshoz, hogy mit gondol 

az esemény sikerességéről. Berta András válaszában elmondja, hogy a helyszínnel időben 

történt az egyeztetés. A Facebook esemény létrehozása azért csúszott el, mert Babos János későn 

adott engedélyt az ELTE név használatához. Kérte a helyszínért felelős személyeket, hogy 

egyetemista pénztárcához mért akciók legyenek, ez sajnos nem sikerült. Több, mint 300 jegy 

elkelt. Ferencz Olivér kérdése, hogy tudjuk-e, az eladott jegyekből mennyi volt külsős, és 

mennyi ELTE-s. Berta András ennek utána jár. Horváth Luca elmondja, hogy a mikulás bulival 

kapcsolatban sok probléma merült fel, de bízik abban, hogy Berta András ezekből a hibákból 

tanul, az észrevételeket, tanácsokat megfogadja. Kindelmann Balázs egyetért Horváth Lucával.  

Berta András rendezvényekért felelős referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 11 igen, 8 nem, 12 

tartózkodással nem fogadta el. Visszahívásáról a Küldöttgyűlés a Személyi ügyek napirendi pont 

alatt szavaz. 



 
Vitovszki Marcell elmondja, hogy a mai nap folyamán kapott választ a HP szervizmérnökeitől.  

Vitovszki Marcell informatikai referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Egervári György kérte kimentését tanulmányi okok miatt. Kindelmann Balázs kérdése, hogy 

Egervári Györgyben felmerült-e a lehetőség, hogy online jelen legyen. Czinege András elmondja, 

hogy Egervári György az utóbbi két hétben többször jelezte Pestre utazási szándékát, de sajnos 

nem sikerült összeegyeztetni.  

Egervári György szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 12 igen, 0 

nem, 18 tartózkodás szavazattal nem fogadta el. Visszahívásáról a Küldöttgyűlés a Személyi ügyek 

napirendi pont alatt szavaz. 

Kanti Eszter kimentését kérte tanulmányi okok miatt, beszámolóját nem kívánta kiegészíteni.  

Kanti Eszter tanárképzéssel kapcsolatos referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Neszvecskó Anna kimentését kérte tanulmányi okok miatt, beszámolóját nem kívánta 

kiegészíteni.  

Neszvecskó Anna, az ELTE Press főszerkesztőjének beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Kovács Viktória nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 

Kovács Viktória elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

Pap Péter, az Ellenőrző Bizottság elnöke elmondja, hogy az elmúlt időszakban próbáltak jobban 

együttműködni. Eljárást folytattak, melynek keretein belül az EHÖK honlap hiányosságait 

vizsgálták. Arra jutottak, hogy az honlappal kapcsolatban sok elmaradása van az EHÖK-nek. 

Erről készítettek egy dokumentumot, mely kiküldésre kerül hamarosan. Érkezett egyéni panasz, 

melynek kivizsgálását még nem kezdték el, mert későn érkezett. Ez az elnökválasztást követően 

sor kerül. Horváth Luca kérdése, hogy az Ellenőrző Bizottság a vizsgálatról miért nem 

tájékoztatta korábban a Küldöttgyűlést.  Kérdése még, hogy elnökségi és bizottsági üléseken 

miért nem voltak jelen. Pap Péter elmondja, hogy azért nem szóltak korábban a vizsgálatról, 

mert nem akarták, hogy ennek hatása legyen a Küldöttgyűlés kimenetelére. Szeretettel köszönti 

azokat az Ellenőrző Bizottsági tagokat, akik el tudtak jönni. Kindelmann Balázs kéri, hogy Pap 



 
Péter fejtse ki, hogyan zajlott a vizsgálat, amit említett. Pap Péter elmondja, hogy a honlapon 

végzett vizsgálatot hárman végezték, ezt Lukács Károly meg tudja erősíteni. Lukács Károly 

elmondja, hogy valóban véleményezte az elkészült dokumentumot. Horváth Luca kérdése, hogy 

a vizsgálat indításáról is értesült-e Lukács Károly. Lukács Károly elmondja, hogy emlékszik, 

hogy Pap Péter említette szándékát ezzel kapcsolatban. Szabó Tamás elmondja, hogy nem tartja 

korrektnek, hogy az Ellenőrző Bizottság titkosan járt el. Véleménye szerint fel kellett volna 

keresnie az EHÖK elnökét. Kérdése, hogy van-e az Ellenőrző Bizottságnak eljárási rendje.  

19:03-kor megérkezik Murai László. 

Pap Péter elmondja, hogy nincs eljárási rend. Szabó Tamás jelzi, hogy véleménye szerint kell. 

Dunka Sarolta elmondja, hogy amíg nincs megválasztva az Ellenőrző Bizottság elnöke, addig 

Pap Péter az ügyvezető elnök. Horváth Luca nem érti, miért kellett titkosan intézni a vizsgálatot. 

Pap Péter sajnálja, hogy ilyen reakciót váltott ki a küldöttgyűlés tagjaiból. Elmondja, hogy a 

dokumentumban kérést fogalmaztak meg a kabinet felé, hogy pótolják a hiányosságokat. 

Szeptember óta próbál felzárkózni. Kéri, hogy bármi probléma merül fel, azt jelezzék felé.  

3. Személyi ügyek 

Murai László átveszi a küldöttgyűlés vezetését Badinszky Árontól. Kérdése, hogy kinek van 

jelölése, kérdése, hozzászólása az Ellenőrző Bizottság elnöki pozícióját illetően. Menyhárt 

Barbara szóban szeretné jelölni Pap Pétert. Hozzáteszi, hogy az EHÖK Ellenőrző Bizottságával 

kapcsolatban sok anomália volt régen is, és jelenleg is sok probléma került detektálásra, de 

vannak pozitív változások. Horváth Luca szeretné kérni a Küldöttgyűlést, hogy Pap Péter 

Ellenőrző Bizottság elnöki jelölését ne támogassák. Indoklásként elmondja, hogy üléseken nem 

volt jelen, ezért úgy érzi, nem végezte el becsületesen a munkáját. Murai László ezzel szemben 

kéri, hogy támogassák a jelöltet. Szabó Tamás elmondja, hogy úgy érzi, most rengeteg 

konstruktív javaslatot kapott Pap Péter, és ha ezeket megfogadja, az jó irányba vezethet. Murai 

László kéri, hogy mindenki adja le szavazatát személyi ügyekkel kapcsolatban. A szavazatok 

számlálásáig szünetet rendel el 19:35-kor. 

 

19:42-kor folytatódik az ülés. 

 

Berta András 5 igen, 23 nem, 2 érvénytelen szavazattal nem került visszahívásra.  

Egervári György 12 igen, 17 nem, 1 érvénytelen szavazattal nem került visszahívásra. 



 
Pap Péter Ellenőrző Bizottsági elnöki jelölésére 19 igen, 9 nem, 1 érvénytelen szavazatot kapott. 

Matematikailag 19,3 embernek kell igennel szavaznia, hogy meglegyen a kétharmados többség. 

Ez a valóságban 20 főt jelent.  

Murai László kéri a küldöttgyűlés tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy Pap Péter megbízott 

ügyvezető elnökként tevékenykedjen februárig. 23 jelen lévő mandátumból 16 igen, 3 nem és 4 

tartózkodás mellett a küldöttgyűlés szimpátiáját fejezte ki az iránt, hogy Pap Pétert ügyvezető 

elnökként tevékenykedjen tovább. 

 

4. Alapszabály-módosítás 

a, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabálya 

Horváth Luca összefoglalja a Küldöttgyűlés részére, hogy miben szeretnék az alapszabályt 

módosítani. Elmondja, hogy főleg elírásokat javítottak, illetve apró kiegészítéseket tettek.  

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

b, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Alapszabálya 

Kindelmann Balázs röviden összefoglalja a módosítási javaslatot. 

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 

Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

5. Ügyrendek 

Dunka Sarolta elmondja, hogy a Külügyi Bizottság ügyrendjében módosításként lesz egy 

operatív bizottsági tag.  

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói 

Önkormányzat Külügyi Bizottság ügyrendjének módosítását. 

6. Egyebek 

Murai László kérdése, hogy van-e valakinek egyebe. Áldorfai Gergő kérdése, hogy a szociális 

alelnök megosztott pozíciójára van-e már jelölt. Murai László elmondja, hogy nincs. Eszterhai 

Marcell szeretné hozzátenni, hogy ez nem egy vonzó pozíció, de úgy gondolja, hogy ha közösen 

találunk egy alkalmas személyt, aki szívesen vállalja, az nagy előrelépést jelentene. Baranyai 



 
Melinda szeretné megragadni az alkalmat, hogy búcsút vegyen. Tanácsolja, hogy legyen 

mindenki mindig következetes magával és másokkal szemben is.  

Ülés vége: 20:07 

 

 

2018. február 2. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

Kovács Viktória által készített emlékeztetőt másoltam be, hogy egy részletesebb leírást kapjon a 

Küldöttgyűlés az ülésről. 

 

Ülés kezdete: 18:05 

Murai László köszönt mindenkit a 2018-as év első Küldöttgyűlésén. Kérdezi az Ellenőrző 

Bizottságot, minden szabályos volt-e az összehívás során. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatása 

alapján igen. 

A Küldöttgyűlés 30 fővel határozatképes. 

Murai László jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Viktóriát javasolja, az ő személyével a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag egyetért. 

Murai László szavazatszámláló bizottság tagjának Kanti Esztert és Vitovszki Marcellt javasolja. 

Személyüket a küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja. 

Az előzetesen kiküldött napirendet Pap Péter szeretné módosítani. Kéri az EHÖK Ellenőrző 

Bizottságának ügyrendi módosításait napirendre venni.  

A módosított napirend a következő: 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. Személyi ügyek 

4. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabályának módosítása 

5. EHÖK Ellenőrző Bizottságának ügyrendje 

6. Egyebek 

 

A küldöttgyűlés a módosított napirendet 24 igen, 4 nem, 2 tartózkodással elfogadja. 

7. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 



 
Murai László elmondja, hogy közeledik egy fontos összegyetemi rendezvény, a Jeges Est, mellyel 

kapcsolatban kér minden képviselőt, hogy segítse az esemény sikerességét a megfelelő 

platformokon történő megosztásokkal. Köszöni a szervezésbeli segítséget Kindelmann 

Balázsnak. Bejelenti, hogy március 21-én lesz a következő Küldöttgyűlés időpontja, melynek első 

napirendi pontja rendhagyóan Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának (továbbiakban HÖOK) elnökének beszámolója lesz. A Küldöttgyűlés a 

Lágymányosi campuson fog zajlani. Ezt követően intézményünk egy politikai vitasorozat utolsó 

állomásaként fog szerepelni, melyet a HÖOK szervez, ennek helyszínéül a Gömbaula szolgál 

majd. Ferencz Olivér kérdése, hogy az online jegyértékesítés mikor veszi kezdetét a Jeges Est 

kapcsán. Murai László válasza alapján legkésőbb hétfőn. 

Murai László elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Boronkay Takáts Réka elmondja, hogy a mai nap folyamán Szecsődi Tímea szombathelyi 

képviselő felkereste, Egervári Györggyel a közeljövőben érkeznek Budapestre. 

Boronkay Takáts Réka elnökhelyettes beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Bartók Bálint személyes okok miatt kimentését kérte a mai Küldöttgyűlés alól, kéri beszámolója 

elfogadását. 

Bartók Bálint tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Czinege András elmondja, hogy tegnap tartott a gazdasági bizottsági ülését. 

Czinege András gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Dunka Sarolta elmondja, hogy volt egyeztetni a nemzetközi irodával, ahol új irodavezetőt 

neveztek ki, illetve a mai nap folyamán kiírásra került két pályázat operatív bizottsági tagság 

betöltésére, kéri ennek és az Erasmus+ Facebook eseménynek népszerűsítését. 

Dunka Sarolta külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Badinszky Áron elmondja, hogy részt vett az Oktatás és Képzési Tanács mai - négy órás - 

ülésén, melyen szóba került az Oktatók Hallgatói Véleményezése eredményeinek nyilvánosságra 

hozatala. Elmondta, hogy az eredmények nyilvánosak lesznek, azonban az oktatók 

visszavonhatják azokat. 

Badinszky Áron tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 



 
Eszterhai Marcell kiegészíti beszámolóját. Elmondja, hogy kiírásra kerültek az Erasmus+, 

illetve a sportpótpályázatok. 

Eszterhai Marcell szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Traumberger Zsófia elmondja, hogy a kiírt pályázatok kikerültek az EHÖK honlapjára, illetve a 

hiányzó jegyzőkönyveket is pótolta. Puju Robin elmondja, hogy a PPK delegáltjai nem fogják 

támogatni Traumberger Zsófia beszámolóját, mert nem látnak javulást kommunikációs téren.  

Traumberger Zsófia kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 27 igen, 3 nem, 0 

tartózkodással elfogadta. 

Farkas Fanni kimentését kérte a mai Küldöttgyűlés alól, kéri beszámolója elfogadását. 

Farkas Fanni esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Berta András egészségügyi okok miatt kimentését kérte a mai Küldöttgyűlés alól, kéri 

beszámolója elfogadását. 

Berta András rendezvényekért felelős referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta.  

Vitovszki Marcell nem kívánja kiegészíteni beszámolóját, de kéri annak elfogadását. 

Vitovszki Marcell informatikai referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Egervári György távollétében Murai László kéri beszámolója elfogadását.  

Egervári György szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 

nem, 2 tartózkodás szavazattal elfogadta. 

Kanti Eszter elmondja, hogy a Tanárképző Központtól kért határidőkkel kapcsolatos üzenet 

kiküldésre került a Neptunban. 

Kanti Eszter tanárképzéssel kapcsolatos referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

Kovács Viktória nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 

Kovács Viktória elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

8. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 



 
Pap Péter, az Ellenőrző Bizottság ügyvezető elnöke elmondja, hogy az Állam- és Jogtudományi 

Kari, illetve a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatoknál jelenleg nincs Ellenőrző Bizottsági elnök, 

így az EHÖK Ellenőrző Bizottsága jelenleg 7 fővel működik. A meghirdetett pozíciókra 3 

érvényes pályázat érkezett, kettő a sportreferensi munkakörbe, egy pedig az ELTE Press 

főszerkesztői pozíciójára. Ezekről fog a Küldöttgyűlés dönteni a továbbiakban. 

9. Személyi ügyek 

Murai László elmondja, hogy a Küldöttgyűlés három tisztségről fog dönteni: EHÖK 

sportreferens, ELTE Press főszerkesztő, EHÖK Ellenőrző Bizottságának elnöke. Az Ellenőrző 

Bizottság tájékoztatja a Küldöttgyűlést a beérkezett pályázatokról. 

Az EHÖK Sportreferensi tisztségére két érvényes pályázat érkezett be, Móczik Alexandrától és 

Horváth Viktóriától. Távollétükben a személyes bemutatkozás elmarad. 

Az ELTE Press főszerkesztői pozíciójára egy érvényes pályázat érkezett be Blankó Miklóstól. 

Blankó Miklós bemutatkozik, és röviden ismerteti pályázatát. Elmondja, hogy szeretne egy 

ELTE Press Akadémia nevű programot szervezni, melyen az összes kari lap és az ELTE Online 

munkatársai vennének részt. Fontosnak tartja, hogy az ELTE-s hírekről gyorsan, pontosan és 

hitelesen tudjanak tájékoztatást adni. Célja, hogy több egyetemi eseményt támogassanak. Tervei 

közt szerepel a honlap fejlesztése és az arculat frissítése is. Szeretné újraépíteni az ELTEvíziót, 

ennek érdekében pályázatot írtak ki. Kéri a Küldöttgyűlést, támogassák szavazatukkal.  

Murai László elmondja, hogy a Küldöttgyűlésnek lehetősége van átruházni a referensek 

megválasztásának jogát az EHÖK elnökségére, és kéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy szavazattal 

jelezzék támogatási, vagy ellenzési szándékukat.  

28 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a Küldöttgyűlés átruházta az EHÖK elnökségére a referensek 

megválasztását. 

Áldorfai Gergő, a Kollégiumi Önkormányzat elnöke Pap Pétert jelöli az EHÖK Ellenőrző 

Bizottságának elnöki pozíciójára. Horváth Mihály kéri, hogy Pap Péter röviden foglalja össze az 

Ellenőrző Bizottság feladatait, és fejtse ki motivációját. Pap Péter tömören ismerteti az 

Ellenőrző Bizottság feladatkörét, és hozzáteszi, hogy célja a lehető legjobb együttműködés az 

EHÖK elnökségével és kabinetével.  

Murai László kéri, hogy mindenki adja le szavazatát személyi ügyekkel kapcsolatban. A 

szavazatok számlálásáig szünetet rendel el 18:45-kor. 

 

18:55-kor folytatódik az ülés. 

 



 
Az ELTE Press főszerkesztői pozíciójára a Küldöttgyűlés 28 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal 

és 1 távolmaradással Blankó Miklóst választotta.  

Az EHÖK Ellenőrző Bizottság elnökének a Küldöttgyűlés 24 igen, 5 nem, 1 érvénytelen szavazattal 

Pap Pétert választotta. 

 

10. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Hallgatói 

Önkormányzat Alapszabályának módosítása 

Ferencz Olivér röviden összefoglalja a módosítási javaslatot és kéri a Küldöttgyűlést, 

támogassák előterjesztését. 

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző 

Kar Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását. 

11. Ellenőrző Bizottság ügyrendje 

Pap Péter röviden ismerteti az EHÖK Ellenőrző Bizottságának ügyrendi módosítását.  

A küldöttgyűlés 24 igen, 1 nem, 5 tartózkodással támogatja az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottságának ügyrendi módosítását. 

12. Egyebek 

Murai László kérdése, hogy van-e valakinek egyebe. Horváth Luca invitál mindenkit az ezt 

követő vizsgatemető mulatságra. 

Ülés vége: 19:00 

 

 OHÜB: 

2017. november 9. OHÜB 
Az ülésen a lakhatási támogatás felosztásáról döntött a Bizottság, miszerint a rendelkezésre álló 

összeget 70% és 30% arányban lett felosztva a lakhatási támogatás javára. A döntés egyhangúlag 

lett megszavazva. 

 

Terepgyakorlatok: 

Novemberben volt alkalmam beszélni Dékán Úrral, ahol meg tudtam kérdezni, hogy érdeklődje meg az 

érintett intézeteknek körülbelül mekkora anyagi igényük van az egyes terepgyakokhoz, ezt az 

Intézetigazgatóktól megkaptam.  Január 5-én voltam a Kancellár Úrnál egy megbeszélésen, ahol abban 

maradtunk, hogy lesz egy találkozó Dékán Úrral, az érintett intézetigazgatókkal, és velem, ahol majd 

megpróbálunk valami megoldást találni erre, ugyanis szerinte is probléma, hogy a hallgatók finanszírozzák 

a terepgyakorlataikat, úgyhogy állíthatom, hogy haladunk ezzel a projekttel.  

Mivel átléptünk az új évbe, új költségvetés év van, ezért Kancellár Úr is nagyon elfoglalt, remélem, hogy 

azért az előbb említett találkozó februárban megvalósul. 

 

 



 
Educatio és Nyílt nap: 

Szerintem alapvetően jól sikerültek a rendezvények, ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki 

segített. Az Educatio-t a Rekrutációs Bizottság készítette elő, az idei repi termékek is kifejezetten jól 

sikerültek. Persze, voltak próblémák, amiket a jövőben javítani kell. Az Educatio szombati napján 

lelátogattam a rendezvényre, körbe mentem és a többi Természettudományi Kar szóró anyagát 

összegyűjtöttem, hátha segítséget nyújt nekünk a jövőben, hogy merre kellene fejlődnünk ilyen téren. A 

Nyílt napon is sok érdeklődő látogatott el, úgy gondolom a visszajelzések alapján, hogy jól sikerült a 

rendezvény, viszont itt több dolgon is változtatnunk kell a jövőben. Ez a gondolat az előző Dékáni 

Tanácson is felmerült, ahol Horváth Erzsébet dékánhelyettes asszony elmondta, hogy terveznek egy 

megbeszélést, ahol össze fogjuk gyűjteni az idei év tapasztalatait, hogy jövőre minőségibb eseményt 

tudjunk le bonyolítani.  Sajnos vizsga kötelezettségeim miatt, csak a szakos előadásokra érkeztem meg. 

Múlt hónapban volt a szombathelyi Nyílt nap is, ami tudomásom szerint szintén sok felvételizőt 

megmozgatott. Reméljük, hogy ezek a rendezvények meghozták az érettségizőknek a kedvét az ELTE 

TTK-hoz. 

 

Gazdasági ügyek: 
Czinege András kérte, hogy a következő féléves beszerzési ütemtervet minden részönkormányzat adja le, 

mivel nálunk jelenleg nincs betöltve a gazdasági pozíció, ezért én készítettem el a tervezetet. Február 1-jén 

volt egy Gazdasági Bizottság ülés, ahol Lukács Márton képviselte a TTK HÖK-öt.  

Sajnos a tavalyi évből az iskolaszövetkezettel maradtak fenn anomáliák, remélhetőleg ez a küldöttgyűlési 

ülésig megoldodik.  

Jelenleg 13 millió forint van az ELTE HÖK számláján, ezzel kell kibírnunk az új költségvetésig. Az ősszel 

minden részönkormányzatnak vissza kellet fognia a költéseit, az EHÖK túlköltése miatt, ezért az 

Elnökség megállapodott, hogy közös költségvetési beszámolóval fog készülni a részönkormányzatok 

küldöttgyűlési üléseire.  

 

TéTéKás GT: 

Elkezdődtek a 2018-as gólyatábor munkálatai. Az alapvető kommunikációs platformokot 

felújítottuk és létrehoztuk. Eküldtük a Szolgáltató Központnak a 2018-as gólyatábori igényeinket, 

miután feldolgozták kiírásra kerül az Egyetem által a beszerzési eljárás, a megegyezés szerint ez 

tábori helyszínenként fog megtörténni. 

 

Egyebek: 
Az Állami Számvevőszék számára minden anyagot, amit tudtunk elküldtünk, sajnos 2013-ból nagyon sok 

dokumentum nem maradt fenn. Még nem jelezték, hogy bármi probléma lenne az ELTE HÖK 

működésével. Januárban érkezett egy második körös bekérés, amit Murai László és Kutas Viktória 

készített el, külön a részönkormányzatoknak nem volt vele feladata.  

A HÖOK téli közgyűlésén az ELTE TTK HÖK 3 fővel (Mirtyll, Patricia és én) képvistelteti magát, a 

rendezvény Gyöngyösön kerül megrendezésre február 23-25-e között. A részvételi díj 20.000 ft-ba kerül. 

A közgyűlésen több nagyobb HÖOK projekt is megbeszélésre kerül. 

Javában zajlik a Jeges Est promóciója, mindenkit csak biztatni tudok, hogy vegyen részt a rendezvényen, 

korábbi tapasztalatok alapján jól szokottt sikerülni a rendezvény. 

Mozgalmas időszakon vagyunk túl, szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját és segítségét. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 



 
A beszámolómmal kapcsolatos bármilyen kérdést, észrévételt szívesen fogadok, keressetek bátran az 

alábbi elérhetőségeken! 

 

Budapest, 2017. február 10. 

 

 

Horváth Luca 

s. k.  

ELTE TTK HÖK 

elnok@ttkhok.elte.hu 

20/259-9364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


