
 
Őri Bálint – JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ 

 

Érintett időszak: 2017. 11. 28-2018. 02. 10. 

A november 28-i Küldöttgyűlésen jegyzőkönyvet vezettem, melyet beszámolóm írásakor még 

nem fejeztem be, holnapig befejezem. Az előtte levőt is. De tényleg, a héten meglesz. 

Volt két KÖB-ülés az elmúlt időszakban, amelyek közül az egyiken nem tudtam részt venni 

január elején, a másikon ott voltam és a jegyzőkönyveket is elkészítettem. 

Az iktatáshoz egyelőre nem férek hozzá, de most már meg fogom oldani, lesz időm ezzel is 

foglalkozni. 

Van beadva egy kérvényem, szóval legrosszabb esetben azzal kezdődik majd a keddi ülés, hogy 

nekem tanácskozási jogot kell szavaznotok, de inkább reméljük a legjobbakat! Remélem, ennél 

csak jobban sikerültek a ti vizsgáitok. 

Megyek vissza olvasószerkeszteni, aztán jegyzőkönyvezni; kérdés, észrevétel, bármi esetén 

szokás szerint keressetek bátran! 

Bálint 

+3630/504-7317 

oribalint@gmail.com 



 

Matematika Szakterületi Csoport 
ELTE TTK HÖK 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Matematika Szakterületi Koordinátor 

„Légyszi, küldjetek a mailemre egyet az új HÖKös logókból”  

Időrend 

 Január 18-19-20. (csütörtök-péntek-szombat) – Educatio 

 Január 25. (csütörtök) – Intézeti Tanács ülés 

 Január 26. (péntek) – TTK Nyílt Nap 

 Február 15. (csütörtök) – MatSzaCs ülés 

Rövid összefoglaló 

 Lévén, hogy az elmúlt időszakot a vizsgaidőszak áldott csendje-nyugalma fedte le, nekem 

sem volt különösebb feladatom pár telefonhíváson és emailre válaszoláson túl. Mindkét 

eseményen segítettek a Szakterületem tagjai, külön köszönöm itt Ambrus Szancsónak és 

Keszthelyi Szilvinek az Education és Nyílt Napon a segítségüket. 

 Egy IT volt januárban, rutin móka volt, csak pár személyi kérdés a saját berkekben. 

 Következő SzaCsunkon bevonó alkalom lesz. Igyekszünk majd az új Szakterületi tagokat is 

bevonni, így ekkor tartunk mentorfelelős választást, illetve elkezdjük a Felezőt szervezni. 

 Lassan készítem fel Lacit is, szeretném, ha majd ő folytatná utánam a koordinátori tisztséget. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm! 

Tóth Marcell Dávid 

Matematika Szakterületi Koordinátor 



 

 
 

ELTE TTK HÖK 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

Küldöttgyűlési beszámoló 

 

Időrendi bontás: 

• Educatio kiállítás – január 18-20. 

• Nyíltnap – január 26. 

Megválasztásom óta olyan esemény, ahol delegáltként kellett volna részt vennem nem 

volt, viszont a már fentebb említett Educatio kiállítás és a nyílt nap is ebbe az időszakba 

esett. Mindkét eseményen jelen volt a tanárképzési szakterület, az Educatiora minden 

nap 2-2 tanáris ment segíteni, míg a nyílt napon (velem együtt) négyen voltunk jelen. A 

nyílt napon az általános tanárképzési tájékoztatón kívül, minden választható TTK-s 

tanári szakról volt előadás az érdeklődők számára.  

A fenti kötelezettségeken kívül a vizsgaidőszak folyamán megkezdtem a pályázatomban 

is említett Tanáris Driveba az anyagok gyűjtését, és az eddig beérkezett anyagok már 

elérhetőek az összes tanáris évfolyamcsoportban.  

Az órarendi problémákat összegyűjtő táblázat is elkészült, sok-sok problémát tudtunk 

ezáltal gyorsan megoldani. A következő vizsgaidőszaktól kezdődően a táblázatot már a 

vizsgaidőszak folyamán meg fogom osztani a hallgatókkal, hogy ezáltal elkerüljük azt, 

hogy sok-sok emailt kapjanak az oktatók ugyanarról a problémáról.  

A szorgalmi időszak elejére tervezem, hogy tartanánk egy csoport ülést, ahol a 

mentorfelelős jelölttel lehet majd beszélgetni, valamint ezt az eseményt szeretném 

összekötni egy szakterületi bevonóval, hiszen akkor az érdeklődő mentornak vágyók is 

tudnának beszélgetni Dohány-Juhos Nikivel. Ez várhatóan a szorgalmi időszak 

harmadik hetére várható, mivel Nikinek előtte nagyon sok dolga van. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm! 😊 

Kelemen Veronika 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 

 



Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány beszámolója 

a 2018. 02. 13-ai Küldöttgyűlésre 

 

 

Az elmúlt időszakról néhány gondolatban elmondható, hogy az előző beszámolóban          

foglaltaknak megfelelő átrendeződés folyamatban van. Az ICE sikeresen és jó hangulatban           

telt.  

Sajnos célkitűzéseink közül néhány eddig nem valósult meg, úgy mint a gimnázium            

látogatások hagyományának felélesztése, vagy a természettudományos tábor megteremtése.        

Utóbbi projektünk újra terítékre került, a koncepció alkotás folyamatban van.  

NEA szakmai pályázatunk is egy természettudományt népszerűsítő programon fekszik.  

Kiemelten fájó, hogy olyan projektek, amelyek már hagyományszerűvé kezdtek volna válni           

- mint például az alapítványos üzemlátogatások vagy közös utazások - az ezt megszervező             

önkéntesek hiányában haltak el. Az ilyen és ehhez hasonló programok megszervezése a            

jövőben is csak azon fog múlni, hogy csatlakozik-e az alapítvány csapatához olyan személy,             

akinek van ötlete és ambíciója ilyen programok szervezésére hallgatótársainak az          

Alapítvány égisze alatt. Minden, akár eddig fel nem merült ötlettel is keressetek minket             

bizalommal, a lehetőségek tárháza határtalan. A féléves érettségi előkészítők elindultak,          

rendben zajlanak. 

Köszönjük, hogy elolvastad beszámolónkat, kérdésekkel és ötletekkel keress minket         

bizalommal! 

 

Lukács Károly Kuratóriumi elnök elnok()alapitvany.elte.hu 

Kovács Fanni Kuratóriumi titkár titkar()alapitvany.elte.hu 

 

2018. 02. 09. 

Budapest 
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Küldöttgyűlési beszámoló 

2017.11.28.-2018.02.13. 

Időrendi bontás az elmúlt 4,5 hónapról: 

● 2017.12.07. EHÖK SZÖB ülés 

● 2017.12.07. KÖB ülés 

● 2017.12.07. Tisztségviselői ülés 

● 2017.12.11. EHSZÖB ülés 

● 2017.12.19. Rendkívüli küldöttgyűlés 

● 2018.01.09. KÖB ülés 

● 2018.02.01. EHÖK Szociális bírálófelkészítés 

● 2018.02.07. TTK Szociális bírálófelkészítés és közös bírálás 

Írásos beszámoló az elmúlt 2,5 hónapról: 

Mivel viszonylag régen került sor beszámolásra, ezért sok minden esett meg a remek vizsgákon 

kívül, igyekszem megint időszakolni meg kategorizálni.  

Januári utalás decemberi kivitelezése 

Már a novemberi rendkívüli küldöttgyűlésen igyekeztem összefoglalni a decemberi 

előkészítési folyamat helyzetét – emlékeztetőül, ekkor derült ki, hogy a decemberi utalási 

listákat viszonylag szoros határidővel muszáj leadnunk, mivel a HPO(Hallgatói Pénzügyek 

Osztálya) munkatársai jelezték számunkra ennek a szükségességét. Az ok egy átállási folyamat 

volt, ami miatt az ösztöndíjak nem január elején, hanem decemberben érkeztek meg a 

hallgatókhoz, karácsony előtt. Ha nem kerülnek ekkor elutalásra, akkor az átállás miatt a 

januári határidőket nem tudta volna teljesíteni az egyetem és kérdéses lett volna, hogy mikor 

kapják meg a hallgatók az ösztöndíjaikat. Hála azonban az érintett Bizottságok és az utalási 

listával dolgozó munkatársaknak, ez a TTK-t nem sújtotta, minden időben elkészült és 

megérkeztek az összeget a bankszámlákra decemberben. Mindehhez Codogno Borinak 

villámgyorsan kellett végeznie az egyszeri ösztöndíjakkal, ezért köszönet neki. Az egyszeri 

tanulmányi versenyeken és konferenciákon való ösztöndíj kérvények még novemberben 

elbírálásra kerültek, ezt a folyamatot én végeztem – ezek előbírálatát így csak elő kellett 

készíteni a KÖB számára áttekintésre. Szintén szoros volt a rendkívüli szoctámok határideje,  
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de még a határidő napján, éjfél után lebíráltam őket, így ezek is rendben elkészültek. A KÖB 

december hetedikén délután ülésezett és hozta meg határozatait – köszönöm a 

jegyzőkönyvvezetést Őri Bálintnak. A KÖB ülés előtt és után is üléseken vettem részt – délben 

az EHÖK SZÖB ülésen tárgyaltuk és készítettük elő az EHSZÖB anyagait, 18 órakor pedig a 

tisztségviselői ülésen vettem részt. Az ülések után elkészítettem az utalási listákat és leadtam 

őket emailben, mivel előzetesen ezt egyeztettem Ágasvári Zsolttal, ugyanis másnap elővizsga 

miatt nem tudtam személyesen bevinni neki, viszont szükséges volt leadni, hogy az aláíróknak 

legyen elég idejük átnézni őket és jóváhagyni. A listák szerencsére a határidő előtt beérkeztek 

a HPO munkatársaihoz és feldolgozásra kerültek.   

A következő heti EHSZÖB ülésen részt tudtam venni – az ülés után Eszterhai Marci (szociális 

alelnök úr) is időben le tudta adni a hozzá tartozó listákat, így ezekkel sem volt semmi 

probléma.  

A kiértesítés is rendben lezajlott, mint a neptunos, mind a határozatok kiküldése. Fellebbezés 

nem érkezett be a félév során, csupán a félév elején említett néhány, amely a rendszeres 

szociális támogatásra érkezett – ezek mindegyikét elutasította a HJB.  

Az új kiírások és a vizsgaidőszak munkálatai  

Az EHSZÖB által kiírás ösztöndíjak tárgyalása online fórumokon folyt, mivel a vizsgaidőszak 

és az ünnepek adta keretek között sajnos a személyes konzultációt nem tudtuk kivitelezni. 

Szerencsére így is gördülékenyen sikerült mindent megoldani, végül az EHSZÖB 

levélszavazott a rendszeres és rendkívüli szociális támogatásról, valamint a közéleti 

ösztöndíjról. A hónap során még több kiírás is megszületett levélszavazás útján.  

A TTK KÖB ösztöndíjait a januári ülésen írta ki, ezek még ugyanezen nap felkerültek a 

honlapra. A kiírások esetében a KÖB tagjainak akarta mellett a korábbi évek kiírásai voltak 

meghatározóak, illetve Kovács Bálint áttekintette a sport kiírásokat, Zsilák Borbála pedig a 

tudományos kiírást. Az ő álláspontjukat igyekeztem képviselni az ülésen, hiszen a  saját 

területeiken lényeges meglátásokat osztottak meg, amiért hálás vagyok. Borinak külön 

köszönet, hiszen már nem volt tisztségben, mégis szakított erre időt és az előző kissé kaotikus 

szeptemberi időszak minden hibáját orvosolhattuk remélhetőleg. Az ülésen a Bizottság minden 

tagja jelen volt, illetve felkértem Papp Tamást a jegyzőkönyvvezetésre, köszönöm a segítségét. 

A KÖB még mindig csak öt tagú, hiányzik egy közalkalmazotti delegált, ezen reményeim 

szerint a félév során tudunk majd segíteni.  
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A kommunikáció több csatornán zajlott és nagyon szépen köszönöm minden tisztségviselőnek, 

aki ebben segített! Kovács Fanni kitette az összefoglalót a facebook-os oldalra, a szakterületi 

koordinátorok pedig a facebook csoportokban és a levelezőlistákon tájékoztatták a hallgatókat. 

Emellett Eszterhai Marci január 12-én Neptun üzenetben is tájékoztatta a hallgatókat mind az 

összegyetemi, mind a kari pályázatokról.  

Adminisztratív munka részeként felkerült az összes 2017-es KÖB jegyzőkönyv a honlapra, az 

iktatást köszönöm Lukács Marcinak. A januári ülés jegyzőkönyve nálam van ellenőrzésen,  

valószínűleg a küldöttgyűlésig ezt is továbbítani fogom iktatásra. Az ülések  jelenléti ívei 

valamiért kimaradtak a feltöltésből, ezeket februárban tervezem szkennelni, majd iktatás után 

ezek is felkerülhetnek.  

December végén és január legelején naponta maximum 1 email érkezett, majd a kiírások 

nyilvánosságra jövetele után 1-2, január végén már jellemzően inkább 2, februárban pedig 

megkezdődött a tényleges kérdéshad, sokan kezdtek el időben készülni és érdeklődni – 

ezutóbbi külön öröm, mert nem az utolsó percre hagyják a hallgatók az előkészületeket . Az 

emailekre, ahogy korábban is, igyekszem néhány órán belül reagálni, de legalább 24 órán belül 

választ kapnak a hallgatók.  

A pályázási időszak előkészítése és a bírálók  

A már említett emailek mellett a Neptun kliensben létrehoztam a hozzám tartozó 

kérvénysablonokat február elején. Az egyszeri pályázatok bírálását Codogno Bori fogja ellátni 

ebben a félévben is, illetve ő bírálja a rendszeres sport pályázatokat is, mivel Bálint elutazás 

miatt ezt nem tudta sajnos vállalni. A rendszeres tudományos pályázatokat Imre Dóri bírálja, 

aki volt szíves ezt elvállalni, mivel sajnos jelenleg betöltetlen a tudományos referensi tisztség. 

A rendszeres szakmai ösztöndíjakat én bírálom, ahogy a rendkívüli szociális támogatásra 

beérkező pályázatokért is én felelek a karról, valamint a kari alaptámogatási kérvények is 

hozzám vannak rendelve. A rendszeres szociális támogatás bírálásában Borival a segítségünkre 

van az idei bírálói brigád, 5 régi és 3 új taggal. Az EHÖK felkészítőjén sajnos nagyon kevesen 

tudtunk csak részt venni, viszont a TTK-s átbeszélésen és közös bíráláson már majdnem 

mindenki jelen volt, aki nem, azzal külön egyeztetve leültem átbeszélni a folyamatot. 

Mindenkinek nagyon köszönöm az eddigi és a még hátralévő munkáját!  
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A pályázási időszak eleje 

A SEK rendszeres szoctám leadása hétfőn(február 5) kezdődött központilag, náluk csak 

szombatig lehet pályázni, mivel kampusz szinten kaptak időpontokat, nem az alapkari 

időpontok alapján működnek. Kértem Christophert, hogy jelezze, ha bármi probléma merülne 

fel, ezidáig szerencsére nem érkezett komolyabb fennakadásról hír. A budapesti telephelyű 

képzéssel rendelkező hallgatóink hetedikétől adhatják le a rendszocot, illetve a rendszeres 

tudományos és rendszeres sport ösztöndíjat, nyolcadikán pedig elkezdődött a rendszeres 

szakmai, az egyszeri sport és az egyszeri kulturális ösztöndíjak pályázása. A kérvények szépen 

sorban érkeznek be, bár a Neptun többször is leállt a napokban, de a hallgatók töretlenül  

küzdenek vele, többnyire sikeresen. Már több mint 300 olyan kérvény érkezett be, amely TTK-

s hallgatót érint, a bírálók folyamatosan dolgoznak. Mivel nagyon a pályázási időszak elején 

írom a soraimat, így sok mindent még nem mondhatok el – a kgy időpontjáig lezáródnak a 

leadások és elindul a hiánypótlás, addigra esetleg számadatokkal már szolgálhatok, hogy mire 

mennyien pályáztak.  

Péntek reggel Eszterhai Marci ismételten tájékoztató Neptun üzenetet küldött ki, remélhetőleg 

senki sem feledkezik meg a leadásokról. Figyeljetek ti magatok is a határidőkre, illetve ha 

lehetőségetek adódik, hívjátok fel a szaktársak figyelmét is ezekre. Ha valaki elakad, 

nyugodtan küldjétek hozzám emailben, igyekszem néhány órán belül reagálni.  

 

Jelenleg mindenki dolgozik, akinek köze van az ösztöndíjakhoz, hiszen a félév legtevékenyebb 

része ez – mindenki munkáját köszönöm, akár a bírálásban, akár a tájékoztatásban, akár a 

(korai) kommunikációban segít(ett)!  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, esetleges kérdéseidet, észrevételeidet szívesen 

fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.  

 

Budapest, 2018.02.10. 

Dohány-Juhos Nikolett 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 

 

 



 

Az ELTE TTK HÖK 

elnökhelyettesének 

beszámolója  

  

  

Küldöttgyűlés időpontja: 2018. 02. 13. 18 óra 

Időszak: 2017. 11. 28. – 2018. 02. 10.  

  

  

  

 



Időrendi bontás: 

 

2018. 02. 03. – ELTE HÖK Gazdasági Bizottsági ülés 

 

Szöveges beszámoló  
 

A legfájóbb ponttal kezdeném: a képzésünk. Valószínűleg mindenkihez eljutott a hír, hogy az 

Állami Számvevőszék ellenőrzése miatt kénytelenek voltunk lemondani a képzésről, a 

rendkívül rövid határidő miatt. A vizsgaidőszak miatt még nem agyaltam rajta, hogy mikor és 

hogyan pótoljuk, de szeretném megtartani. Most, hogy jön a tavasz, a lehetőségek tárháza 

megnyílt előttünk. 

Karácsony előtt tartottunk egy kis összejövetelt a Tárgyalóban, köszönöm mindenkinek, aki 

eljött! Ötleteket, javaslatokat mindenkitől szívesen fogadok a karácsonyi húzás 

megreformálására, mivel fokozatosan esik vissza a népszerűsége, és nem szeretném, ha eme 

kedves hagyomány kiveszne. 

Lucával elkészítettük az irodaszer igénylőt, leadtuk. (tik-tak) 

Február 3-án ellátogattam az EHÖK GB ülésére. Megtudtuk, hogy az ÁSZ ellenőrzés rávilágított 

arra a tényre, hogy sokkal átláthatóbb, ha a részönkormányzatok költései nem egy nagy 

kalapban vannak, ezért minden részönkormányzat visszakapja a saját funkcióterületét az SAP-

ban. (a sokat emlegetett T480…) A beszerzések (irodaszer, informatikai eszközök) elindultak, 

2-3 hónap múlva megérkeznek. (Ezen a Bizottság mosolygott egy kicsit.) 

Szó volt arról is, hogy ezentúl egységes költségvetési beszámolókat készítsenek a 

részönkormányzatok, így az általuk már elfogadott beszámolók egybegyúrva kerülnének az 

EHÖK Küldöttgyűlése elé. 

Köszönöm, hogy figyelmet szenteltetek a beszámolómra, amennyiben kérdésetek, kérésetek, 

javaslatotok, észrevételetek van, keressetek bátran!  

 

 Budapest, 2018. 02. 10.  

  

Lukács Márton  

elnökhelyettes  

70/415-48-98  

elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu  



 

 

Beszámoló 

Jogsérelmi referens 

2017. november 28. – 2018. február 13. 

 

Az utóbbi időszakot mondhatjuk ZH és vizsgaterhes időszaknak, és 

ahogyan az várható is volt, érkezett be pár panasz az oktatói magatartással 

kapcsolatban. Ezekre válaszoltam, illetve felvettem a kapcsolatot az oktatókkal/ 

tanszékvezetőkkel is, amennyiben erre szükség volt. Az a tapasztalat, hogy a 

tematika feltöltése/ közzététele még mindig problémát jelent egyes oktatók 

számára, s ez nagyban rontja a hallgatóknak nyújtott szolgáltatás minőségét. 

Szerintem az ilyen kiemelkedően és nyilvánvalóan helytelenül eljáró oktatókat 

nyomatékosítva, ha kell, a felsőbb vezetés bevonásával lenne célszerű 

„megkérni”, hogy a jövőben ne mulasszák el ilyen jellegű kötelezettségeiket. 

Nyilván mindezt hatékony kommunikációval a diplomácia jegyében kéne 

véghezvinni, gondolok itt hallgatói vélemények összegyűjtésére, 

szalonképesítésére. 

Segédkezem továbbá a rendszeres tudományos ösztöndíj pályázatok 

bírálásában. TOB gyűlés nem volt, így arról nincs mit mondani… 

Remélem, sok pipátok van a Neptunban. 

Bármi kérdésed van, keress meg nyugodtan! 

 

 

Imre Dóra 

Jogsérelmi referens 

jogserelmi@ttkhok.elte.hu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PreKgy 
november 28 
  A küldöttgyűlés előtt összeült a szakterületi képviselet, hogy átolvassuk a beérkezett 
beszámolókat és pályázatokat, valamint megtárgyaljuk azokat. 
 

Kgy 
november 28 
  Részt vettem az ülésen. 

 

Gólyatábori ülés 
december 5, 14 
  A fejleményeket a rendkívüli küldöttgyűlésen prezentálta az Elnök Asszony. 

 

IT 
december 13 
  Mentorációval,  szabadon  választható  tárgyakkal,  OMHV‐val  kapcsolatos  kérdések. 

Tavaszi félév átbeszélése. 

 

SzaCs 
december 18 

  Tartottunk egy megbeszélést a megbeszélés előtt, hogy az angol MSc‐vel kapcsolatban 

egységes véleményt alkossunk. Valamint összegyűjtöttük a felmerült hallgatói kérdéseket. 

 

Angol MSc megbeszélés 
december 18 

  Sajnos  nem  volt  annyi  értelme,  mint  amennyire  reméltem,  hogy  egy  össz‐intézeti 

ülésnek  lesz.  Elmondtam  a  hallgatói  véleményeket  is,  bár  kevés  hatása  volt.  Az  ülésen 

felbuzdulva  készítettünk  egy  Unipoll  kérdőívet  az  angol  MSc‐re  jelentkezni  vágyók 

számszerűsítése érdekében. 

 

Rendkívüli Kgy 
december 19 

  Részt  vettem  az  ülésen.  Tanári  szacskó,  mentorkoncepció,  gólyatábor,  arculat 

tárgyalása. 

 

IT 
január 17 

  Intézeti minőségbiztosítás megújítása, tárgyalása. 

 

 

 



Educatio 
január 18‐19‐20 

  Mindhárom  napon  kint  voltunk  és  népszerűsítettük  a  szakterületet.  Ezt  ez  úton  is 

köszönöm Szarvas Renátának, Cseh Barnabásnak és Kagan Ferencnek! 

 

Nyílt Nap 
január 26 

  Volt  minden  mikroszkóptól  kezdve  a  csirkeembrión  és  a  szár  keresztmetszeten 

keresztül a tanszéklátogatásokig. Ezt nagyon sok embernek köszönöm, hogy ilyen jól sikerült! 

 

Vizsgaidőszak 
december 18 – február 2 

  Szerencsére kivételesen nyugisan telt. Az oktatók (1 tárgy kivételével) minden vizsgát 

két héttel előbb (tehát időben) meghirdettek. A vizsgaidőszak pedig rendben lezajlott. 

 

Geo‐Bio vizsgatemető 
február 2 

  Volt. 

 

Regisztációs hét 
február 5 ‐ 9 

  Ez  már  kevésbé  volt  nyugis,  pedig  reménykedtem.  Az  oktatók  az  új  tanterv  miatt 

elfeledkeztek  a  régiről  vagy  oktatói  túlterheltség  miatt  nem  is  figyeltek  oda  rá.  Hétfőn 

találkozóm  volt  Miklósi  Ádám  Intézet  Igazgató  Úrral,  kedden  pedig  Pálfia  Tanár  Úrral  a 

kötelező és kötelezően választható tárgyak ügyében. Megszenvedtem...! 

 

Csússzunk együtt 
február 9 

  Az eseményt sajnos február 2‐án elmosta az eső. Emiatt egy héttel később tartottuk 

meg, de így is jól sikerült! 

 



Köszönöm, hogy elolvastad! 

Farkas Sophie Zoe 

Biológia Szakterületi Koordinátor 

Lőportárdűlő, 2018.02.09. 
 

Utóirat: Hogy a sok hülyeség után hogy vagyok képes még mindig lelkesen csinálni? ... Így: 

 



 

ELTE TTK HÖK 

 

Ellenőrző Bizottság 

 
eb@ttkhok.elte.hu 

 
 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 
 

2017.11.28. - 2018.02.13. 
 

 
Időrendi bontás: 
 

 2017.12.02. ÁSZ anyagok előkészítése 
 2017.12.19. ELTE TTK HÖK rendkívüli Küldöttgyűlési ülés 
 2018.01.09. ELTE TTK KÖB ülés 
 2018.01.26. ELTE TTK Nyílt nap 
 2018.01.31. ELTE HÖK EB informális ülés 
 2018.02.02. ELTE HÖK Küldöttgyűlési ülés 
 2018.02.13. ELTE TTK HÖK rendes Küldöttgyűlési ülés 

 
 
A legutóbbi rendes Küldöttgyűlési ülés óta eltelt időszakban több fontos esemény is 
történt a Bizottság életében. Mint azt hallhattátok, idén az EHÖK Alapszabálya szerint 
az EHÖK EB-be már a Kari EB elnökök vannak tisztségüknél fogva delegálva, így 
munkám megszaporodik a következő időszakban. Ennek első lépése egy informális 
ülés volt, ahol a tagok egymással és az új feladatkörükkel ismerkedtek; valamint az 
előttünk álló időszakkal kapcsolatos dolgokról esett szó. Egy hivatalos ülést is 
kilátásba helyeztünk, ez a jövő héten lesz esedékes. Néhány nappal később részt 
vettem az EHÖK Küldöttgyűlési ülésén, ahol az Ellenőrző Bizottság tagjaként 
felügyeltem az ülést. 
 
A váratlanul Önkormányzatunk nyakába zuhant Állami Számvevőszék általi ellenőrzés 
komoly feladattal állította szembe a tisztségviselőket, de kemény munkával meg 
tudtunk felelni a kihívásnak, ebben magam is kivettem a részem. 
 
A Kari Ösztöndíjbizottság ülésén Őri Bálintot helyettesítve jegyzőkönyvvezetéssel 
foglalkoztam. Az említett dokumentum elkészült. 
 
A nyílt napon a Földrajz- és Földtudományi szakterületet képviselve vettem részt, a 
szakterület standjánál fogadtam és tájékoztattam a geológus szakirány iránt 
érdeklődőket, minden felmerülő kérdésükkel kapcsolatban. 
 
Tovább bővült az Ellenőrző Bizottsági munka iránt érdeklődők száma, ez a TéTéKás 
Nyúzban megjelent cikknek is köszönhető. Az új, komoly érdeklődő felkészítése 
megkezdődött. Bízom benne, hogy kitart a lelkesedése!   

mailto:eb@ttkhok.elte.hu


 

ELTE TTK HÖK 

 

Ellenőrző Bizottság 

 
eb@ttkhok.elte.hu 

 
 

 

Btw nagyon sajnálom, hogy még a régi logót használtam, nem találom az új, véglegest! 
  
 
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Amennyiben kérdésed van, keress meg 
személyesen, vagy az alább megadott elérhetőségemen! 
 
 
Budapest, 2018.02.08.       

Papp Tamás 
 

eb@ttkhok.elte.hu 
 

 (70/367-7635) 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beszámoló 

Lakhatasi, esélyegyenlőségi és társadalmi kapcsolatok referens 

Vigh Patricia 

 

 
  



A vizsgaidőszakban teljesítettem sikeresen a vizsgáimat. 

 

Decemberben igyekeztem az EHÖK Adománygyűjtést eljuttatni a hallgatókhoz. Nagy 

sajnálatomra a Karon tanulók számához képest elég kevés adomány gyűlt össze, de minden el 

lett jutattva a Cseppkő Gyermekotthonba. 

 

Decemberben részt vettem a gólyatáboros munkacsoport megbeszélésein és meglátásiammal 

igyekeztem segíteni a munkát.  

 

Részt vettem az elmúl időszakban 2 Esélyegyenlőségi Bizottsági ülésen, ahol a következő 

előadás részleteit tárgyaltuk. Az eseményt már láthatjátok is Facebook-on.  

https://www.facebook.com/events/151952128801919??ti=ia 

 

Januárban a KÖB ülésen elfogadtuk a tavaszi félév ösztöndíjkiírásait. 

 

Tóth Bálinttal forgattunk videókat Tisztségviselőkkel. 

 

Illetve a Kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos, hozzám érkezett kérdésekben igyekeztem 

segíteni a hallgatókat.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

 

Bármi kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal! 

 

Vigh Patrcicia 

ELTE TTK HÖK 

 

https://www.facebook.com/events/151952128801919??ti=ia


 ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlési beszámoló 

Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor beszámolója  

Laza Dániel 

2017.11.28. – 2018.02.13. 

 

 

 

 

Időrendi bontás: 

2017.12.05. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés 

2017.12.07. Tisztségviselői ülés  

2017.12.12. FFI IT ülés - elmaradt 

2017.12.13. Földtudós szakirányválasztó 

2017.12.14. Földrajzos szakirányválasztó 

2017.12.14. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés 

2017.12.18. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés 

2017.12.19. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

2018.01.23. FFI IT ülés 

2018.01.26. Nyílt nap 

2018.02.02. Geo-Bio Vizsgatemető 

 

 

 

FFI IT ülés: 

Az Intézeti Tanács ülésén személyi kérdésekről volt szó. Továbbá nagyvonalakban 

megtárgyaltuk a Savaria Földrajz Tanszéken induló Turizmus specializáció akkreditációját.  

 

Programok: 

Szakirányválasztók: Földtudomány alapszakon az új tantervben már az első félév végén 

választanak a hallgatók specializációt maguknak. A jobb döntés elősegítése érdekében 

rendezzük meg ezt az eseményt, de az eddigiekkel ellentétben oktatóinkat kértem fel, hogy 

tartsanak egy kis előadást az általuk képviselt specializációról. Ők szívesen eleget is tettek a 

felkérésnek. Habár földrajz alapszakon még mindig a második félév végén van a specializáció 

választás, jó ötlet volt, hogy már most kaphattak egy előzetes képet a további lehetőségeikről. 



Educatio: Személyesen nem vettem részt rajta, de mindkét szakról volt megfelelő hallgatói 

jelenlét. Tudomásom szerint bármiféle gond nélkül zajlott le az esemény. 

Nyílt nap: A legnehezebb része a szervezésnek a szakos standok hallgatókkal való feltöltése 

volt. Egészen az utolsó pillanatig úgy nézett ki, hogy nem lesz senki az egyik specializációról, 

de szerencsére mégis megoldottuk, így teljes létszámmal tudtuk tájékoztatni az érdeklődő 

hallgatókat. A szakos programokkal nem volt semmi gond, mind a szervezésben, mind a 

lebonyolításban segítséget kaptam az oktatóktól.    

Geo-Bio Vizsgatemető: Volt. A szervezésben nem vettem részt. 

SzaCs: A következő egy-két hétben lesz megtartva a következő ülésünk, aminek fő témája a 

szakos mentorfelelősök megválasztása. 

 

Az előző küldöttgyűlés óta eltelt idő nem kevés, de mivel mindenki a tanulmányaira 

koncentrált, ezért nem volt túl sok programunk az utóbbi időszakban.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Ha bármi kérdésed, illetve észrevételed lenne, nyugodtan keress fel akár személyesen akár 

online felületen keresztül!  

Budapest, 2018. 02. 11.  

 

 

 

 

 

 

Laza Dániel 

Földrajz- és Földtudományi Szakterületi 

Koordinátor 

Mobil: 30/2438445 

Email: foldtudszk@ttkhok.elte.hu 

 



(Záró)beszámoló az ELTE TTK HÖK küldöttgyűlése részére 

2017. november 28. – 2018. február 13. 

Szokás szerint külön pontokban a cuccos. 

Programok, mert azok kellenek 

Mintadiákhoz méltóan mindenki zh-t írt, vizsgázott, Star Warst nézett, tolta a karácsonyi 

bejglit, vizsgázott, nyomott egy lájti szilvesztert, tovább vizsgázott, majd elment 

lefeküdni február első hetében. 

Aki esetleg nem így tett, az a következő eseményeken találhatta magát meg: 

December 15-én tartott MSc Tájékoztató. Az eseményt az Intézettel közösen 

szerveztem, elsősorban a most végző BSc-s évfolyamnak, de szép számmal jöttek az 

alsóbb évfolyamokból is. Mind az öt mesterképzés (Anyagtudomány, Csillagász, 

Fizikus, Geofizikus, Meteorológus) bemutatásra került a szakfelelősök által, mindenki 

megfelelő információmennyiséggel lett ellátva. 

A külön szakos programok listázása itt véget is ért, rendesek a fizikusok, tanult mindenki, 

ahogy kell. 

Ami még hátra van, de már nem fér bele a leadási határidőbe, az a 

szacskópályázattárgyaló SZACS, amit február 12-én tartunk. A mentorfelelősi 

pályázatokat az utódomra hagyom, hiszen neki kell majd maga mellé megfelelő 

embert választania. 

Kötelességek 

A vizsgaidőszak (a vizsgák mellett) leginkább két dologról szólt, az Educatioról és a Nyílt 

Napról: 

A december és január eleje során kb. heti 2-3 alkalommal egyeztettem Frei Zsolttal, 

más oktatókkal, laborvezetőkkel az egyes programokról. 

Az Education mindhárom nap volt oktatói és hallgatói delegált is. A három napokon 

részt vett az Intézet igazgatója és helyettesei. Hallgatói részről Farkas Lili, Lőrincz Peti és 

Körtefái Dóri segítették a szak népszerűsítését, ezúton is jár a pacsi nekik! 

A Nyílt Napra sikerült egy patent programot összerakni. A demonstrációs délelőttöt 

követően Frei Zsolt tartott intézeti megnyitót, majd két szakmai előadás következett. 

Az előadások alatt sikerült megtölteni az Eötvös termet, ami nagyjából 130-150 embert 

jelentett. Az előadások után négy laborba tekinthettek be az érdeklődők, a csoportok 

hamar megteltek, sajnos volt, aki lemaradt a jelentkezésről. Tanulság jövőre nézve: 

hasonlóan felépített program és helyszíni promo esetén akár 5-6 laborra is szükség 

lehet.  

Az elmúlt időszakban is igyekeztem részt venni az Mafihe EHB elnökségi ülésein, ezt az 

akadályt november 19-én sikerrel vettem, a január 11-én tartott elnökségiről elkéstem 

vizsga miatt, így Somogyfoki Réka elnök kisasszonnyal külön dumcsiztuk meg a 

dolgokat. 

A legfontosabbat a végére hagytam, Ungi Balázs szacskópajtival alkottunk egy 

értékelhetetlent Patti és Bálint közreműködésével, aminek eredményét itt láthatjátok: 

https://www.youtube.com/watch?v=qS18DQgIvtI 

https://www.youtube.com/watch?v=qS18DQgIvtI


Delegáltságok 

Idősorrendben:  

2017. november 28. TTK Kari Tanács 

2017. december 7. Tisztségviselői ülés 

2017. december 13. EHÖK Küldöttgyűlés 

2017. december 19. TTK HÖK Küldöttgyűlés 

2018. január 15. Fizika Intézeti Tanács 

2018. január 30. TTK Kari Tanács 

2018. február 2. EHÖK Küldöttgyűlés 

Az Intézeti Tanács ülésén Rádl Attila és jómagam vettünk részt, Szlezák Zsófi vizsgázott. 

A gólyatáboros dolgokkal kapcsolatban főleg slacken ment az egyeztetés, egy ülésen 

vettem részt még novemberben. 

Egyéb 

Az beszámolandó időszak alatt többen is megkerestek, mentorkoordinátor (Benkovits 

Ádi és Halász Peti) és szacskóválasztással (Kelemen Vercsi) kapcsolatban. Igyekeztem 

mindenkinek megfelelően segíteni és válaszolni a kérdéseikre. 

A két utódjelölt felkészítése is zajlott rendesen, hamarosan érkeznek a pályázatok is 

részükről. A megválasztás után is természetesen segíteni fogok mindenben, továbbra 

is aktív szeretnék maradni a szakterületen. A nyertest szándékomban áll az 

Intézetvezetőknek, illetve a Tanulmányi Hivatal munkatársának is bemutatni, hogy 

személyes kontakt is meglegyen, mivel ezt nagyon fontosnak érzem a munka során. 

RIP szacskózacskó underground, ja és ezt múltkor senki nem vette észre, én is csak most 

mikor írtam ezt az újat: 

 

Köszi-puszi-pacsi! 

Budapest, 2017. 11.10. 

Rácz Gergely 

Fizika szakterületi koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

fizikaszk@ttkhok.elte.hu 

mailto:racz.gergely@ttkhok.elte.hu


 

 

 

 

 

 



December 13-án szerdán megjelent az őszi félév utolsó Nyúz száma, így arra félévre azzal 

véget ért a munkám nagy része. A szerkesztés egyébként sokkal gördülékenyebben ment, mint 

a novemberi szám esetében, sikerült sokkal hatékonyabban haladnunk, és szerintem a 

végeredmény is jobb lett. A tiszteletpéldányok felcímkézésére sajnos csak a múlt héten került 

sor, ugyanis elég durván bekavart a déli halis számítógép újrahúzása, illetve valamiért a 

nyomtató is haldoklott. Nagy örömömre a legutolsó számban különösen érdekesre sikeredett a 

HÖK rovat, minden érintett tisztségviselőnek köszönöm az ezzel kapcsolatos munkát, úgy 

érzem ezekkel a cikkekel is kicsit közelebb hoztuk a HÖK-öt a hallgatókhoz. Bízom benne, 

hogy Benkovits Ádi mentorkoordinátori köszöntője, illetve a két mentorinterjú több 

hallgatónak is meghozta a kedvét a mentornak való jelentkezéshez, illetve, hogy Tomi és Bálint 

cikke is arra sarkalja majd az embereket, hogy jelentkezzenek tisztségviselőnek. Itt emelném 

ki, hogyha bárkinek lenne kedve írni a saját tisztségéről, a Nyúz áll a rendelkezésetekre.  

A november végén tartott Nyúzos meetingen velem együtt 5-6 ember volt jelen (főként 

jelenlegi vagy leendő olvasószerkesztők) és úgy tűnik, hogy sikerül találni embereket 

tördelőszerkesztőnek Lívia helyére, ugyanis mint mondta, ebben a félévben nemigen tud a 

hetilappal foglalkozni. A második novemberi Küldöttgyűlés után felkerült az első 

küldöttgyűlésről szóló összefoglaló videónk, még egyszer köszönöm a segítséget Patríciának. 

Kicsit aggódtam amiatt, hogy az előbbiekkel ellentétben nem YouTube-ra töltöttük fel, hanem 

Facebookra, de nagy meglepetésünkre ez lett az eddigi legnézettebb videónk, több, mint 

kétezer megtekintéssel, illetve háromezer eléréssel. Sok pozitív visszajelzést kaptunk vele 

kapcsolatban, így folytattuk is a projektet. Véleményem szerint a decemberi és a jelenlegi 

küldöttgyűlésről érdemes lenne egyben megcsinálni a videót, ugyanis amikor januárban 

megpróbáltuk felvenni, egy 20 másodperces vágott anyagot lehetett belőle kihozni, amit 

érdemes lenne kibővíteni a februári Küldöttgyűlés eseményeivel. 

Égerházi Bálinttal sikerült megoldanunk a Nyúzos fizetésekkel kapcsolatos problémákat, aki 

aláírta a jelenléti ívet, és beiratkozott az Iskolaszövetkezetbe, az megkapta a fizetést. Ezúton is 

köszönöm Bálint segítségét. 

Patriciáékkal megpróbáltuk rendszeressé tenni a live-okat a ttkhok Instagram oldalon, ezzel is 

friss betekintést nyújtani a HÖK munkájába, rendezvényekbe, eseményekbe. Szerintem ezen a 

projekten sokat dobott, hogy januárban elkezdtük csinálni a tisztségviselői interjúkat, bár még 

azért igencsak az elején tartunk. Jelenleg is dolgozom egy 2017-es visszatekintő kisfilmen, ami 

előreláthatólag egy 8 perces válogatás lesz a Nyúz előző évi videóiból. Nem vagyok benne 

biztos, hogy készen lesz a küldöttgyűlésig, de mindenképpen iparkodni fogok, ugyanis érdemes 

lenne minél előbb publikálni.  

Mint ahogy megtudtam, az ELTE Press élére új embert neveztek ki, mégpedig Blankó Miklóst, 

aki nagyon lelkes, és már most elég sok terve van a jövőre nézve, ahol fontos szerepe lesz a 

kari lapok kooperációjának. Február 13-án, kedden részt fogok venni egy ELTE Press 

meetingen, ahol szerintem bővebben is ki fogja fejteni, hogy pontosan mit is szeretne. Emiatt 

egyébként késni is fogok egy keveset a Küldöttgyűlésről. Emellett azt már most lehet tudni, 

hogy március nyolcadikán megtartjuk az ELTE Press Akadémia névre keresztelt rendezvényt, 

ami bárki számára szabadon látogatható, de az ELTE Press szerkesztőinek is hasznos lesz, 

ugyanis tapasztalt újságírók tartanak előadást a munkájukról, illetve segítséget adnak, hogy 

hogy is lehetne jobbá tenni az egyetemi sajtót. A félév első Nyúz száma február 14-én jelenik 



meg, és elég jónak ígérkezik, szerintem sikerült érdekes és változatos tartalmat összeszedni 

hozzá.  

Szeretném a Nyúz szerkesztőségben is bevezetni a Slacket, úgy tapasztaltam, hogy tényleg elég 

hasznos tud lenni, illetve tényleg növelni lehet vele a munkával kapcsolatos kommunikáció 

hatékonyságát.  Természetesen itt is kell egy kis idő amíg mindenki átszokik rá, illetve 

mindenki regisztráljon, akit meghívtam. Remélem sikerül beépíteni majd a munkánkba. 

Február második felében szeretnék egy újabb szerkesztőségi meetinget, megbeszélni a tavaszi 

félév terveit, illetve megtervezni, hogy ki, és hogyan fog segíteni a Mentorkisokos körüli 

teendőkben. Mentorkisokosról annyit, hogy természetesen a Nyúznál mi megcsináljuk a 

kiadvány formai részét, megtördeljük, és az olvasószerkesztést is elvégezzük. Konzultálva 

Benkovits Ádival, erre másfél-két hetünk lesz, ami kemény munkának ígérkezik, de semmi 

sem lehetetlen. 



 

RÁCZ GERGELY 

SOMETIMES ALL YOU NEED 

IS A BILLION DOLLARS 

AZ ELTE TTK HÖK  

GAZDASÁGI REFERENS 

TISZTSÉGÉRE 
 

PÁLYÁZAT 



Prologue 
Rácz Gergely vagyok, 1994 szeptember 26-án születtem Győrben. Harmadéves vagyok az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika szakján, a második félév végén az informatikus 

fizikus szakirányt választottam. Korábban a győri Széchenyi István Egyetemre jártam 

gépészmérnöki szakra, itt másfél év után félbehagytam tanulmányaim különböző okok 

miatt, melyről személyesen szívesen mesélek. 

Ami a magánéletet illeti, két testvérem van, egy öcsém és egy húgom, bő tizenhét éve 

költözünk szüleimmel együtt Nyúlra, ahol azóta is élünk. Két macskánk van, akiknek nem 

tudom a nevét (ez egy új páros, nyáron újította be őket a család). 

Chapter 1. – Motiváció 
Az idei a harmadik év, amikor aktívan veszem ki a részem a közéletből. Az eddigi 

feladataim, feladatvállalásaim főként a fizika szakterület segítését jelentették, először 

Mafihe EHB programfelelősként, majd szakterületi koordinátorként. A harmadév végéhez 

közeledve egyre nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni a tanulmányokra, így a közéletben 

is inkább háttérmunkát szeretnék végezni. Erre tökéletesnek érzem a gazdasági referens 

tisztséget. Mindig is érdekeltek a gazdasági ügyek, érintőlegesen foglalkoztam is velük már 

a korábbi tisztségem alatt. Volt lehetőségem sok részletébe belepillantani, és már a májusi 

alakuló kgy-n is jeleztem Bálintnak, hogy amikor lemond, engem érdekelne a tisztség. A 

pályázásom időpontja viszont az utódképzésemtől is függött. Szerencsére a gazdasági 

ügyeket volt ki ellássa, a szakterület vezetésére viszont nem volt megfelelő helyettes Bálint 

lemondásakor.  

Chapter 2. – Tapasztalatok 
Az alakuló kgy utáni megkeresés után többször is tervben volt, hogy Bálinttal a raktárakat 

rendbe rakjuk. A helyzet felmérésében még részt vettem, illetve a gólyatábori cuccokat 

még közösen szedtük össze, ám a nyári ’incidensből’ kifolyólag kiszorultam kissé az 

önkormányzat ügyeit érintő dolgokból egy rövidebb időre, így a raktár pakolása is 

nélkülem lett elvégezve. A korábbi munkáim során (pl. gólyatábor, gólyabál, überfúziók) 

többször lehetőségem volt találkozni a gyakorlati háttérrel. Bár valószínűleg egy élet nem 

lenne elég arra, hogy valaki az ELTE beszerzési világát átlássa, de szép lassan kezd tisztulni 

a kép, a célom természetesen, hogy ezt sokkal rövidebb idő alatt e tudjam érni. 

Természetesen kértem felkészítést Égerházi Bálinttól és Lukács Mártontól, mint korábbi 

gazdasági referensek/elnökhelyettesek, illetve Horváth Luca elnök kisasszonytól is. Ez a 

pályázat leadásakor még folyamatban van, illetve az esetleges megválasztás után is 

biztos vagyok benne, hogy amennyiben kérdésem van, bátran fordulhatok hozzájuk 

segítségért. 

Chapter 3. – Tervek 
Ez nem feltétlenül az a tisztség, ahol világmegváltó terveket lehet szőni szerintem. Van sok 

rutinfeladat, időszakos munkák (beszerzések, mentorrendszerhez kötődő rendezvények) és 

a rendszeres jellegű feladatok (iktatás, isiszövi, negyedéves elszámolások). Az idei 

költségvetésünk még nem ismert, így annak tervezése lesz vélhetően a közeljövő 

legfontosabb feladata. A leadott tervezet alapján 26 millió forintot szeretnénk kapni, ami 

elég lenne minden álmunk beteljesülésére. 99 százalék, hogy sajnos nem kapunk ekkora 

keretet. A keret nagyságától függően kell gazdálkodni és prioritás alapján költeni. 



Az éves fix költések (leltárfelelős, telefon, posta stb..) mellett több lehetőségből lehet, és 

valószínűleg kell is választanunk. 

Mivel az ISZTK keretünkből eddig nem költöttünk egyszeri közéleti ösztöndíjra, így vagy az 

EHÖK közéleti ösztöndíját vagy az ELTE Iskolaszövetkezetet tudtuk felhasználni közéleti 

munka jutalmazására/honorálására. Az új tárgyévnek köszönhetően mindenki tiszta lappal 

indul (na azért nem teljesen), így szerintem ezt is át kéne értékelnünk, hogy az ilyen jellegű 

munkákat jutalmazzuk-e, és ha igen, akkor milyen módon. Egy biztos, az 

Iskolaszövetkezeten keresztül kifizethető keretet a lehető legjobban ki kéne használni, 

amihez elméletileg minden adott, hiszen a korábbi (’16 gólyabál) nehézségek után 

szerencsére már külön elkülönített forrásból tudjuk fizetni a dolgozóinkat, így egy hasonló 

káosz már nem ismétlődhet meg.  

A beszerzések és közbeszerzések okozzák minden évben a legnagyobb káoszt. Mivel nem 

csak tőlünk függ a dolog, együtt kell működni az EHÖK és a Kancellária megfelelő 

szerveivel. Ez sosem egyszerű, de kihívások nélkül unalmas lenne az élet. Minden 

rendezvénynek az alapja az alapos tervezés. A gólyatábort illetően egész jól állunk, az 

utóbbi 3 évben nem indult el ilyen korán a gólyatáborok szervezése. A továbbiakban is ezt 

kell folytatni. A Mentorrendszer programjait illetően is időben szeretném elkezdeni a 

szervezési procedúrát Ádival karöltve. Ebbe a korábbi pályázásom során sikerült 

belepillantanom Bálint felkészítésének köszönhetően. A következő 2-3 héten belül 

szeretném lefixálni az időpontot és megfelelő helyszínt keresni a tábor jellegű 

eseményeknek. 

Emellett tervben van egy tavaszi bevonó/vezetőképző hétvége is. Ennek körülményeit, 

kereteit az elnöki párossal kell egyeztetnem, ez véleményem szerint egy olyan pont, ami 

szűk keret esetén elhagyható, akár a campuson is megvalósítható. 

Az irodabútor beszerzése megtörtént, többnyire meg is kaptuk azokat, amiket kértünk. Az 

leadott igények között szerepel irodabútorok fejlesztése is, ezt Lukival egyeztetve tervezem 

megejteni elegendő keret esetén. Az informatikai rendszerünket illetően Áronnal 

egyeztetek majd, hogy szükséges-e eszközbeszerzés. (Korábbi években tervben volt a 

HÖK-ös tabletek beszerzése is, de az Északi jobb oldali gép is elbírna minimum egy új 

monitort.) Ami mindenképp szükséges, az szeretett Rozink nyugdíjazása és utódlásának 

megoldása. 

Elegendő keret esetén úgy gondolom, itt lenne az ideje, hogy megfelelő PR-t építsünk a 

TTK HÖK számára. Az új arculattal megfelelő alapanyag van hozzá, hogy a következő 5 

évre egy stílusos megjelenésünk legyen egyes rendezvényeken, ami vonzó mindenki 

számára. Fannival egyeztetve, szeretnék pár molinót, plakátot, hirdetőfelületet csinálni, 

amit az egyes rendezvényeken (pl.: educatio, nyílt nap, gólyatábor, gólyabál, vezképző, 

mentorrendszer, stb..) fel tudnánk használni, mint hirdető, figyelemfelkeltő felületek. 

Szeretett TéTéKás Nyúzunk sokszor nyúz minket. Na mielőtt még nekem esne a sokaság, az 

anyagi oldalára gondoltam. Az Alapítvány állta eddig a Nyúz költségeit, ami le is terhelte 

őket, jelentős forrásokat vont el más területekről (pl. kisrendezvények támogatása), amiket 

nem tudtunk más forrásból pótolni. Közösen kell találni egy olyan megoldást, ami 

mindenkinek megfelel (pl egy ötletem lenne, hogy továbbra is az Alapítvány állja a 

nyomtatási költségeket, de ebbe keretátadás révén a HÖK is beszállna, mondjuk az 

összköltség 1/3-ával.) 

Mivel idéntől már a parkolási ügyek intézése is a Gazdasági referens feladatai közé tartozik, 

így természetesen ennek is eleget tennék. Korábban saját parkolást sikeresen intéztem, azt 

hiszem menni fog a dolog. 



Epilogue 
Ahogy olvashattátok, nincsenek világmegváltó ötleteim, de mindig van hova fejlődni és 

természetesen nyitott vagyok minden javaslatra, hiszen a majdani költségvetést közösen 

kell megalkotnunk. Utódképzést még nem emlegetnék, egyelőre örülök, ha én kiismerem 

magam a dolgok közepén, de érdeklődő esetén természetesen eleget fogok tenni ennek 

is. 

Ha kérdésed van, keressed bizalommal! 

Budapest, 2018. február 10. 

Rácz Gergely 

racz.gergely@ttkhok.elte.hu 

mailto:racz.gergely@ttkhok.elte.hu


ELTE TTK HÖK 

Informatikus 
informatikus@ttkhok.elte.hu 

1 

 

Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

2017.11.28-2018.02.13. 

Időrendi bontás: 

• 2017.12.19. Rendkívüli küldöttgyűlési ülés 

• 2018.01.11. TéTéKás GT facebook és honlap készítés Horváth Lucával és Tóth 

Bálinttal 

• 2018.02.07. TéTéKás GT média part2. 

• 2017.11.28.-2018.02.13. „Ügyelet” 

Szöveges beszámoló: 

Az elmúlt két és fél hónapban az utólag említett ügyeletes pozíciót láttam el. A 

vizsgaidőszak ellenére igyekeztem mindenkinek a búbánatára fél napon belül reagálni, 

megoldani. Ha már vizsgaidőszak, több facebookos csoportban merültek fel ilyenkor a 

vizsgákkal szembeni kifogások. A kommentek között nem volt egyetértés, hogy most az 

email címek tanulmany@ttkhok.elte.hu és jogserelem@ttkhok.elte.hu vagy „tanulmanyi@..” 

és „jogserelmi@..”. A kijavítgatások helyett inkább legeneráltam a nem létező emailcímeket 

is, és hozzácsatoltam a shared imaphoz, hogy ne tévedhessenek el fontos üzenetek. A 

honlapot is a vizsgaidőszak kezdetével vizsgaidőszak üzemmódba kapcsoltam, hétfőn ezt 

visszaállítom szorgalmi időszakosra.  

A jövőhéten, de még a küldöttgyűlés előtt jó pár dolog vár még rám. A déli hali 

nyomtatójával folyamatos harcot vívok. Beállítom hálózatra 1022-t, működik, mire 

legközelebb az irodába megyek, valaki kihúzza/máshova dugja az USB kábelt. Erre valami 

megoldást kell kitalálnom. A HÖK laptopot is újra kell telepítenem, ez is hétfőn vár rám. 

Hétfőn még a -1.52-ben fogok internetet csiholni az Alapítványnak, hogy az érettségi 

előkészítőik magasabb színvonalon működhessenek. 

A legnagyobb munka a leendő TéTéKás GT médiájának szervezése volt. A facebookos 

oldalt létrehoztam, a HÖK régebbi honlapját (bodvarako.elte.hu) újrahasznosítottuk. (Az új 

domain igénylése hosszabb és kényelmetlen folyamat lett volna.) Az eredményt a linkeken  

https://www.facebook.com/eltettkgt
https://www.facebook.com/eltettkgt
https://bodvarako.elte.hu/
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tudjátok megtekinteni. Az új arculat miatt lecseréltem a HÖK honlapján a logót, illetőleg a 

ttkhok.elte.hu/logo alá frissítettem a letöltési lehetőségeket. 

Röviden az egyéb dolgaimról: részt vettem az FF IT januári ülésén, illetőleg Pintér 

Kornéliával elvégeztük a mentorok értékelését. Az előző mentorrendszer zárásaként még egy 

közös rendezvényt fogunk tartani, ezzel részemről befejeződik a mentorfelelősi feladatom.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, esetleges kérdéseidet, észrevételeidet 

jelezd bármely elérhetőségemen. 

Budapest, 2018.02.10. 

Szabó Áron 

Informatikus 

informatikus@ttkhok.elte.hu 

70/392-3525 

https://ttkhok.elte.hu/logo
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Beszámoló 
2017. 11. 28. – 2018. 02. 13. 

Időrendi bontás: 

• 2017. december 1. Bevonó és Játékest 
• 2017. december 2. ÁSZ anyagok előkészítése 
• 2017. december 5. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés 
• 2017. december 7. ELTE TTK HÖK Tisztségviselői ülés 
• 2017. december 13. ELTE HÖK Küldöttgyűlés (rendkívüli) 
• 2017. december 14. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés 
• 2017. december 18. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés 
• 2018. január 3. Kémia IT 
• 2018. január 18.-20. Educatio kiállítás 
• 2018. január 24. Kémia IT 
• 2018. január 26. ELTE TTK Nyílt nap  
• 2018. január 31. ELTE TTK Kari Tanács 
• 2018. február 9. Kémiai Intézet Kiváló Oktatója díj 
• 2018. február 11. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés 

 

Bevonó: Sajnos kevesen tudtak csak eljönni, kb. 15-en voltunk, ebből 4-5 gólya. Beszélgettünk a 

mentorképzésről, gólyatáborról, HÖK-ről és szakterületi programokról. Tervben van egy második 

felvonás, ahol már célzottan képviselő és mentor jelöltekkel, illetve aktív SzaCs tagokkal szeretném 

bővíteni a palettát, mivel egyre kevesebb a közéletben tevékenykedő kémiás. 

 

IT: Az intézeti tanácsokon személyi kérdések voltak első sorban terítéken, rövidebb viták után után 

az összes pályázatot támogatta a tanács. Ezenfelül egy örömteli hozzászólás is érkezett, miszerint a 

kezdeti problémák ellenére meg van elégedve az intézet az ablakcserével, jól működnek és 

kellemesebb a laborokban a légkör. Tanáris tantervről lesz majd szó a következő Oktatási Bizottsági 

ülésen, melyre Vajda Levente vállalta, hogy elmegy. 

 

Educatio: Hosszú volt, fárasztó volt, sokan voltak szerencsére, de mindenben az elvárásokon felül 

teljesítettek a résztvevő hallgatók. Ruhafogasokat/vállfákat jövőre pakoljunk be, illetve valami 

értelmesebb standfelálláson el kell gondolkozni. (Tudom, nem mi döntünk, de mégiscsak a hallgatók 

vannak ott nagyrész.)  

Nyílt nap: Az egész napos bulit már előző este elkezdtük a padok, paravánok, székek kipakolásával, 

másnap reggel fél 9-kor már az összes kísérlet készen várta az érdeklődőket. A létszámot átlagosnak 
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mondanám, voltak üresjáratok, de jöttek azért szép számban. Az átvonulás után az előadásokon 50-

60 fő maradt, laborlátogatáson kb 3*12 érdeklődő vett részt. Délután fél 5-kor egy gyors 

körbevezetéssel zártuk a programot. 

Mind az Educatio, mind a nyílt nap esetében Szalay Luca volt segítségemre. 

 

KIKO: A felterjesztések után a körülményes szavazási procedúra miatt a Kiváló Oktató díjat még 

sajnos nem tudtuk átadni. 8-án zárult le a hallgatói szavazás felülete a neptunban, azonban aznap 5 

után karbantartás, később egyéb okok miatt nem volt elérhető a felület. Amint megkapom Badinszky 

Ádámtól (EHÖK) az eredményeket, a szavazatok korrigálása után végre kiderül, hogy ki nyert.  

A felterjesztett oktatók:  

Jalsovszky István, Rohonczy János, Tóth Gergely, Turi László, illetve Zsély István Gyula  

GT munkacsoport: igen 

 

Egyéb:  

Papíron két motivációs levél érkezett a mentorfelelősi posztra, Kolozsvári Natália és Koczma Lucza 

személyében. A gyakorlatban viszont úgy szeretnénk, hogy Nati lesz a kisfőnök, Luca pedig a 

jobbkeze, így szerintünk hihetetlen jó csapatot fognak alkotni, mely elengedhetetlen feltétele, hogy 

megbízható mentorokat képezzünk a gólyatáborra. 

A kémiás pólók nagy része kiment, viszont maradt a Halapban még, ezt megpróbáljuk a következő 

bevnonón/szacson/játékesten kiszórni, sajnos nem mindenki vette meg, aki kért :( 

A demonstrátori programnak új felelőse lesz, folyamatban a váltás.  

Ugyanitt eladó kémiás póló 2500/db nemlopott 

Pörögnek a szoctámok, ha engedi a Neptun. 

Jönnek az email-ek, ha engedi a Sogo. 

Hosszabbodnak a nappalok. 

Rövidebbek az éjszakák. 

Köszi, hogy elolvastad. 

 
 Ungi Balázs 

 Kémia Szakterületi Koordinátor 

 ELTE TTK HÖK 

 kemiaszk@ttkhok.elte.hu 

mailto:kemiaszk@ttkhok.elte.hu


Kovács Fanni 

Kommunikációs referens 
 

ELTE TTK HÖK

A  vizsgaidőszak  viszonylag  nyugisan  telt  kommunikációs  szempontból.  Az  álló  vizet  egyedül  Zuckerberg  cégének 
módosításai zavarják meg. A Facebook ugyanis olyan szabályzat és így rendszerszintű változásokat eszközöl, amik nem 
festenek fényes jövőt nekünk sem. Az alap koncepciója a módosításnak az, hogy sokkal személyesebbé kívánja tenni az 
egyén  hírfolyamát.  Azaz,  minél  több  poszt  az  ismerőseinktől  és  barátainktól,  és  annál  kevesebb  az  általunk  követett 
oldalaktól.  Állítólag  az  is  alacsonyabb  besorolást  kap,  ha  megosztunk  mi  magunk  egy  oldal  posztot,  mint  az  ha  saját 
képet töltünk fel. 
Ennek  az  egésznek  az  oka  az  álhírek  elszaporodása  és  azok  vírusszerű  terjedése.  A  tavalyi  év  végén  vezették  be  pár 
kisebb országban,  az  oldalak  elérési  statisztikájára  komoly  negatív  hatással  volt,  így  a  TTK HÖK oldalára  is,  és  annak 
még  alapjáraton  is  kevés  az  elérése,  a  hallgatói  létszámhoz  képest  is.  Nem  vagyok,  olyan  helyzetben,  hogy  erről  a 
hosszas véleményt formáljak. Ez egy akadály, amit mindenképp le kell küzdeni a választásokig. Természetesen vannak 
ötleteim,  sőt  egy  kiforrott  koncepcióm  is,  a  fejemben.  Ettől  függetlenül  várok  mindenkit  a  fogadóórámban,  emailben, 
Facebookon, Slacken, akit érdekel a téma, szükség esetén a tárgyalóba egy nagyobb összejövetelre. Nyitott vagyok az új 
és innovatív megoldásokra, illetve többek között utódot is keresek. 
 
Sikeresen átálltunk az új logok használatára, bár meglepődtem volna, ha itt komoly akadályba ütközünk… Hátra maradt 
még a honlap menürendszerének frissítése. Egy ‘a kevesebb több’ is a szemlélettel vágtam bele a projektbe. Szóval az 
alap  koncepció,  hogy  a  menüt  letakarítom és  a  hallgatói  léthez  esszenciális  szükségletű  információk  lesznek  előtérbe 
helyezve.  A  kihívás,  hogy  a  végtelen  adatunk  ettől  függetlenül  ‘ne  vesszen  el’,  maradjon  elérhető,  de  egy  logikusabb, 
átláthatóbb lépcső vezessen el a jegyzőkönyvektől, az ellenőrzések eredményein át az aktuális gazdasági helyzetig. 
 
A Tétékás GT oldala is sikeresen elstartolt,  bár a létrejöttében oroszlán részt a főszerkesztő úr és az informatikus úr 
vállalt.
 
Az Educatio és a Nyílt nap szervezésében és technikai lebonyolításában sajnos nem tudtam aktív szerepet vállalni, azt a 
minimálisat, ami a népszerűsítés volt, viszont beleraktam. Továbbá egyéb feladatokban igyekeztem az elnök kisasszony 
keze alá dolgozni, amennyiben szükség és igény volt rá. 
 
A  megkeresésekre  válaszoltam  és  kézben  tartottam,  de  még  így  is  becsúsznak  hibák.  A  véradás  például  egy  ilyen 
visszatérő gond, hiába mondjuk kit keressenek, hova írjanak, mégis csak az épp az Északi Haliban dolgozókkal pörölnek a 
hirdetés elmaradása miatt. 
 
Köszönöm, hogy olvastátok a beszámolómat.
Budapest, 2018.02.10.



 

                                           

  

 

Beszámoló  

Környezettudományi Szakterületi Koordinátor  

Pánczél Balázs  

2017.11.28. – 2018.02.13.  

„Ha elmúlik karácsony, 

A szeretet lángja halványabban ég, 

De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még.”  

           /Tywin Lannister/  

  

  

Időrendi bontás  

• Gólyatábori megbeszélések 

• 12.19. Rendkívüli Kgy. 

• 01.23. Nyílt nap 

  

Részletek  

Fényvillamos ide, ragyogóan kivilágított fák oda, az advent mégiscsak a várakozásról a 

gyakjegyek megszerzéséről szól, így hát magam is gyertyát gyújtottam, hogy áldozzak a TTK 



 

isteneinek katedráján. Ennek megfelelően a december és a január nagy részében a 

tevékenységem a hallgatók informálásában merült ki. 

Educatio 

  Nem sikerült megbízható hallgatót találni, aki őszinte lelkesedéssel képviselte volna a 

szakunkat a seregszemlén. 

Nyílt nap 

  Sokáig úgy tűnt, hogy itt is üres marad a stand, végül a szégyen az érdeklődés hiányának 

hiányában elmaradt, mivel sikerült összehalászni két veteránt és egy ifjú titánt magamon 

kívül, akik édes szavakat és valid információkat csepegtettek az érdeklődők fülébe 

Afterparty 

  A vizsgaidőszak letelte és a regenerálódás után felvettem/felveszem a kapcsolatot az 

előző félév végén idő/megfelelő időjárás hiányában elmaradt programok kivitelezőivel. 

Na de kérem! 

  Az őszi szemeszter elején talán említettem, hogy az egyik labort az utolsó pillanatban 

hirdették meg, és az oktatónak is elfelejtettek szólni, aki már nem tudta belepaszírozni a 

tanrendjébe eme kellemes programot. Az én hibám is, hogy nem jártam utána év közben, de 

a lényeg, hogy csak a hét elején jutott el hozzám a hír, hogy senki nem helyettesített és 

jegyet sem kaptak a hallgatók. A tanszéken már dolgoznak az ügyön… Komolyan, gyakran 

olyan érzésem van, hogy a környtan élete az egyetemi képzések világában olyan lesz, mint 

egy nyári ruha mellénye: rövid és céltalan. /Rejtő után szabadon. / 

 

 Budapest, 2018. 02. 09.                

Pánczél Balázs  

             Környezettudományi Szakterületi Koordinátor  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nincs tovább 



 

  

Körtefái Dóra 

Pályázat Fizika Szakterületi Koordinátor Tisztségére 
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Bemutatkozás 
„Soha ne feledd el, ki is vagy, mert a világ biztosan nem fogja! Tedd ezt az erősségeddé, s akkor sohasem lehet 

a gyengeséged.” 

 

Körtefái Dóra vagyok, 1997. 10. 22-én születtem, egyetemi éveimet megelőzően Hajdúdorogon 

laktam. Másodéves, fizikus szakirányos hallgató vagyok. Egyetemistaként a tanulmányaim, a közéleti 

feladatok és a kikapcsolódás harmóniájára törekszem. A fizika mellett rajongom a művészetekért, a 

kézilabda meccsekért és a kávékért. 

Előző félévben szakos mentorként tevékenykedtem, aktívan részt veszek a fizikus közélet 

szervezésében. Többször tartottam fizika szakköröket általános iskolásoknak és gimnazistáknak is, 

valamint természettudományos nyári táborok megvalósításában is részt vettem. A Tudományos 

Piknik szervezői csapatának tagja vagyok, egyetemista társaimmal 10-16 éves fiataloknak 

igyekszünk megmutatni érdekes formában a tudomány szépségét, illetve felkészíteni őket az előttük 

álló – a jövő által kínált - tudományos és technikai lehetőségekre, fejlesztésekre. 

 

Célok 
„Az álom néha igazságot rejt.” 

 

Egy összetartó, valódi fizika szakterületet szeretnék. Olyan társaságot, amelynek tagjai szívesen töltik 

együtt az idejüket és számíthatnak egymásra az élet különböző területein. Az egyetemen olyan – nem 

kicsi – kihívásokkal nézünk szembe, amelyek megoldásában szakon belül tudunk egymásnak a 

legnagyobb segítséget nyújtani. 

Azt szeretném, hogy a mentorok vonzó képet mutassanak a következő generációnak, elvben 

megismertetve velük, hogyan tudják a felmerülő nehézségeket együtt megoldani. A képviselőink a 

szak hallgatóit, és azok érdekeit ismerve érvényesíteni tudják a fizikus álláspontot. 

Célom, hogy szaktársaim bátran keressenek meg a szakhoz kapcsolódó problémáikkal, kritikáikkal, 

ötleteikkel, hogy megoldhassuk, megvalósíthassuk azokat. 

 

Helyzetjelentés 
„Minden repülés zuhanással kezdődik.” 

 

A fizika szakterület is küzd problémákkal. Ezt mutatja, hogy kevesen jönnek el a szakterületi 

csoportülésekre, ennek megfelelően kevesen vesznek részt aktívan a közélet szervezésében, illetve 

többen elégedetlenek a jelenlegi helyzettel. Mindennek többféle oka van. Időnként nem megfelelően 

kezelt személyes ellentétek hátráltatják a munkát, a kommunikáció nem működik igazán jól a szakon 

belül. A mentorrendszerünk sem segíti kellő mértékben a szakos összetartást. A gólyatábori 

koncepciók megosztottabbá tették a szakterületet. A problémák miatt nem mindig sikerült vonzó 

képet mutatni az új generáció bevonásához. 

Kommunikáció 
„Az emberek hajlandóak küzdeni azért, amit a sajátjuknak gondolnak...” 

 

Ahhoz, hogy jól végezhessem a munkámat tudnom kell, mit szeretnének a szak hallgatói.  Nyitott 

vagyok az egyéni ötletek alapján induló szerveződésekre, olyan projekteket szeretnék, amelyek 

valóban az ő érdekeiket szolgálják, megfelel az érdeklődésüknek. 



 

 

 

    

 
II 

Nagyon fontosnak tartom a jól működő, kétirányú kommunikációt. Ennek a legintenzívebb, de sajnos 

csak keveseket elérő formája a személyes megbeszélés. Népszerűsítem a szakterületi csoportüléseket, 

fogadóórámban bárkit szívesen látok egy „szakmegváltó” diszkusszióra. Ezen kívül kezdetben egy 

valamivel formálisabb kérdőívvel mérem fel a hallgatók véleményét az eddig megvalósult 

programokról és itt is szívesen fogadok további kezdeményezéseket. 

Igyekszem elérni, hogy a következő választásokon több képviselőjelöltünk induljon, és többen adják 

le szavazatukat. Bevezetek egy rövid megbeszélést a küldöttgyűlések elé, amikor a fizikus 

képviselőkkel megtárgyaljuk az erre érdemes napirendi pontokat, egyeztetjük, hogy mit tartunk a 

szakterületünk érdekének. 

Lényegesnek látom, hogy szaktársaim rendszeresen információkat kapjanak a szakterületen folyó 

munkáról. Erre a célra a személyes beszélgetéseken túl, a már létező Fizika SZACS facebook 

csoportot tartom a legmegfelelőbb fórumnak. Itt nemcsak a hivatalos információkat teszem közzé, 

hanem a felmerülő lehetőségeket, egy-egy munkafolyamat állását, mérföldköveit is. Ezáltal az 

érdeklődők rendszeresen és gyorsan betekintést nyerhetnek a szervezésbe. Nem titkolt célom, hogy a 

fizikushallgatók érezzék, én a szakterület minden aktív tagjával együtt azért dolgozom, hogy az ő 

egyetemi hétköznapjaikat jobbá tegyem. 

 

Mafihe 
„Mindenkinek szüksége van valakire, akiben megbízhat.” 

 

A szakterület egyik legfontosabb partnerének tartom a Mafihe ELTE Helyi Bizottságát. Közhasznú 

szervezetként működése nagyban különbözik az ELTE TTK HÖK fizika szakterületétől, céljaik 

között azonban sok hasonlót találhatunk.  Korrepetáló szervezetük, a FÓKA segíti a zh-kra való 

felkészülést, programjaik személyesen is hasznosak a hallgatóknak, illetve szerepet játszik az általam 

fontosnak tartott fizikus összetartás kialakításában. Látható, hogy számos olyan területen kapunk 

segítséget az EHB-tól, amit más szakokon a szakterületi csoport végez, ezért mindenképp velük 

együttműködve szeretném a fizikus egységet kialakítani. 

 

Mentorrendszer 
„Régi jó barátoknak sohasem kellene habozniuk, hogy egymásra bízzák magukat.” 
 

Véleményem szerint a szakterület számára egy kiválóan működő mentorrendszer a legnagyobb kincs 

lehet. A mentorok az új generáció első ismerősei, az általuk mutatott kép döntően befolyásolja az 

elsőévesek véleményét az aktív fizikusokról. Ezért szeretnék egy kitartóan lelkes, példaértékű fizikus 

mentorcsapatot. 

Számítok egy motivált, fizikus érdekeket szem előtt tartó mentorfelelős segítségére, akivel közösen 

megtervezzük, hogyan építünk remek csapatot először a mentorokból, majd együttes erővel az új 

gólyaévfolyamból. Idén nagyobb figyelmet, ezáltal több időt szeretnék szánni a szakon belüli 

mentorképzésre, csapatépítésre. Igyekszem a mentorok „toborzását” és képzését úgy alakítani, hogy 

többen rendelkezzenek sikeres mentorteszttel, mint ahányan feltétlenül szükségesek a szakterületre. 

Ennek fő célja, hogy az emelje a mentori szerepkör presztízsét, érezzék a feladat jelentőségét. 



 

 

 

    

 
III 

Szeretném, ha a tavalyinál hamarabb megalakulnának a mentorpárok, több időt, lehetőséget adva 

ezzel a párok egységének és az ebből felépülő csapat összhangjának kialakítására. 

 

Programok: 
„…különben túl komolyan vennénk magunkat.” 
 

Számos program évek óta megrendezésre kerül a fizika szakterületen. A következőkben is 

megszervezzük a gólya-mentor találkozót, a ’Skü-t, ősszel és tavasszal a fizikus focit, a komplex 

számháborút és a kisebb hagyományokkal, de létjogosultsággal rendelkező eseményeket. Tesszük 

mindezt a Mafihe támogatásával, és remélve, hogy az időjárás kegyesebb lesz hozzánk, mint az utóbbi 

időben. 

Ezeken kívül, az eddigi alkalmi társasestek sikerén felbuzdulva és a rendszeres találkozás 

közösségformáló erejében bízva minden hónapban rendezünk majd egy fizikus társasjáték estet. 

Még a mentorjelentkezés lezárulta előtt szervezek egy „fizikus bevonó délutánt”, ahol a jövő 

mentorai, képviselői, az érdeklődő hallgatók ismerkedhetnek meg a rájuk váró feladatokkal, 

lehetőségekkel. A program népszerűségének érdekében szabadidős tevékenység fogja zárni az estét. 

  

Tudománynépszerűsítés 
„A tudás hatalom. (…) A hatalom ott van, ahol az emberek hiszik, hogy van. Ott, és nem máshol.” 
 

Elengedhetetlennek tartom, hogy a szakterületünk megfelelően reprezentálja magát mind a nyílt nap, 

mind a fesztivál jellegű rendezvényeken. Látom a szak hallgatóiban erre a nyitottságot, de fontos, 

hogy többféle helyzetre is felkészültek legyünk. Amellett, hogy a népszerű, de rendkívül helyigényes, 

füstös, hangos kísérlet-repertoárt fenntartjuk, és lehetőségekhez mérten bővítjük, összeállítunk majd 

egy kisebb, de látványos és több helyen bevethető csomagot is. Arra érdemes rendezvényekre 

naprakész szórólapokat készítünk a szakról. 

 

Köszönetnyilvánítás 
Érdekes feladat volt a pályázatírás, főleg így a vizsgák viharában. Mégis olyan sokan támogattak, és 

én köszönettel és hálával tartozom nekik. Jankának, Rékának és Bálintnak, nemcsak a véleményükért, 

ötleteikért, hanem azért is, mert ha ők nem segítenek a vizsgaidőszakban, akkor jóval kevesebb időm 

maradt volna a pályázatra. Köszönöm Gerinek mindazt a tudást, amit átadott nekünk, Tatunak „a mit 

csinál a szacskó” témát boncolgató beszélgetést, mentortársaimnak, gólyáimnak, a Mafihe 

elnökségének mindazokat a tapasztalatokat, élményeket, amik hozzásegítettek, hogy most ezeket a 

sorokat írjam. Mindemellett köszönöm George R. R. Martin-nak a Tűz és jég dala ciklus köteteit, 

amelyekből a fejezetek előtti mottókat vettem. 

 

Hajdúdorog, 2018. 02. 06.  

Körtefái Dóra 

kortefaidora13@gmail.com 



 

ELTE TTK HÖK  
Biró Máté,  
Külügyi Referens  
Küldöttgyűlési beszámoló  
2018. februári „évnyitó” küldöttgyűlésre  
2017. november 25. – 2018. február 8. időszakról  
 
 
Természetesen a vizsgaidőszak mint amolyan igazi téli zimankó beárnyékolta pár napig 
derült hangulatunk, és a külföldre utazni vágyók száma is megcsappan valamelyest a 
vizsgák végeztével, mégis reménykedőn tekintek az elkövetkező Erasmus+ főpályázási 
időszak felé. Természetesen, ahogy azt illő, a január hó végének közeledtével 
megélénkült valamennyi információs csatorna, hogy hamarosan döntse magából a 
külföldi szemeszterre invitáló kiírásokat a webes média. 
 
Kapcsolattartás  
 
   Vizsgaidőszak lévén fogadóóráim látogatottsága még a korábbiakat is alulmúlta, mivel 
fogadóórák megtartására nem volt módom, és szerencsére igény sem. E-mail fiókom 
azonban valósággal megroskadt a beérkező levelek súlya alatt, főleg az Educatio 
kiállítást követő időszakban. Ez utóbbival kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az 
Educatio kiállításon, ha nem is százszámra, de akadtak érdeklődők az ELTE külföldi 
kapcsolatai iránt, akiket készséggel útba igazítottam kérdéseik útvesztőjében. 
Természetesen személyes megkeresésre sor került fogadóóra nélkül is, így segíthettem 
egy PhD hallgatónak olaszországi álmai elérésében. 
 
Események  
 
   Tán senkit nem talál meleg hógolyóként, ha azt állítom, hogy nem a november és a 
december a legeseménydúsabb időszak az ELTE Külügy életében.  – Ennek kapcsán 
azoknak, akikkel még nem találkoztam volna december óta, szeretnék csöppet 
megkésve Boldog Karit és Új Évet kívánni.  –  Az első jelentősebb esemény 
természetesen az Educatio kiállítás volt, ahol alapvetően ugyan a Földtudomány BSc 
előadójaként jelentem meg nap, mint nap, azonban az egyetemünk leendő hallgatóit 
magam igazítottam útba külföldre vonatkozó kérdéseik kapcsán. 
 
   Január 30-ra volt kiírva az év első EHKB ülése, melyen javítóvizsgára készülés okán 
nem tudtam megjelenni. Ennek ellenére a lényegi tartalmi elemeket alább EHKB Ülés 
címszóval kivonatolnám. 
 
 
EHKB Ülés:  
   A fő téma természetesen a közelgő Erasmus+ főpályázási időszak, ennek hirdetése, 
valamint az ezzel kapcsolatos újítások ismertetése volt. Ennek kapcsán az egységesített 
arculat, a központilag szervezett előadás-időpontok, valamint a kiegészítő ösztöndíj 
összegének emelkedése voltak a fő terítékre kerülő témák. 
   Ennek kapcsán némi nézeteltérésbe kerültem az intézeti koordinátorral, ugyanis 
korábban egyeztetett 15-i TTK-s időpontot nem kis részt önkényesen 19-re módosították, 
valamint a kérvényezett 16:00-s kezdési időpont is korábbra tolódott, amivel az optimális 
tanterem és a hallgatói létszám biztosítása is nehezebbé vált. Ennek ellenére 



természetesen immár a TáTK-val és IK-val összedolgozva igyekszünk a rendezvényt 
sikeressé tenni, és a hallgatók számára lehetőséget biztosítani a szükséges információ 
megszerzésére. Az események hirdetése során valamennyi a beszámolót olvasó 
képviselőre és tisztviselőre számítok. 
  
Orientation day 
 
   A tavaszi félév eligazító napja valamelyest szerényebbre sikerült a szokottnál. A 
teljesen megújult hivatali oldalt Horváth Adél Erasmus+ koordinátor, valamint Nagy Éva a 
Stipendium Hungaricum ösztöndíjakért felelős ügyvivő képviselte. Az eseményen rövid 
bevezetőm után az ESN ELTE tájékoztatta a mentorok által dominált közönséget az 
eljövendő félév programjairól és lehetőségeiről, majd intézményünk hivatalos képviselői 
intéztek még pár szót a hallgatag hallgatósághoz. Ezt természetesen a megszokott 
Campus túrával egybekötött játékok követték Mehdi Oubahmane a TTK főmentorának 
vezetésével.  
 
   
Egyéb: 
   Laza Dániel kollégámmal módunk volt részt venni egy gimnazisták számára szervezett 
pályaválasztási tanácsadó esten, ahol az egyik szervező – jelenlegi HR szakember – 
kérte azon tény kiemelését minden hallgatótársam számára, hogy a külföldi kint 
tartózkodás, agy mai állásajánlat elbírálásakor igen nagy súllyal vétetik figyelembe. 
Ennek kapcsán majd a kötetlenebb Erasmus+ tájékoztató során bővebb információt is 
tudok biztosítani. 
   Mekker Julcsi képviselő kisasszony támogató jelenlétében részt vettem a CCUSA idei 
amerikai állásbörzéjén, szakmai valamint részint személyes érdeklődésből is. A 
szervezettel való két éves lassú távolodás után így újfent valamelyest közelebbi 
információ áll rendelkezésre a cég által biztosított lehetőségekről. 
 
    

KÜLÜGY  
Connecting people 
 
Biró Máté  
Külügyi Referens 
2018. február 8. 



    

Mentorkoordinátori beszámoló az ELTE 

TTK HÖK Küldöttgyűlése részére 

2017.11.28.-2018.02.09. 

Benkovits Ádám 

Biológia BSc 

 

  



    

Tevékenységek:  

• dec 01 Mentorrendszer értékelése 

• dec 10 MMGV - MENTORI MUNKA GÓLYÁK ÁLTALI VÉLEMÉNYEZÉSE 

• dec 12 MMSZV - MENTORI MUNKA SZAKTERÜLET ÁLTALI VÉLEMÉNYEZÉSE 

• dec 13 Nyúz – Mentorkoordinátori köszöntő és 2 Mentorinterjú 

• dec 16 Mentorkoncepció leadása 

• dec 19 KGYval közreműködve megszületett a végleges Mentorkoncepció 

• dec 30 Elindultak a Mentorfelelős jelentkezések  

• jan 28 Mentorfelelős jelentkezés lezárása 

• feb 3 2017-18-as Mentorrendszer búcsúztatása és köszönetnyilvánítás 

• feb 5 Az összes Mentor megkapta az értékelését 

A Mentorrendszer értékelésével nem vagyok teljes mértékben megelégedve és ezzel nem a 

beérkezett kritikákra célzok, hanem jóval inkább azok darabszámára. Véleményem szerint elég elszomorító, 

hogy csak 25 kitöltött űrlap került kitöltésre. 

Az MMGV sokkal nagyobb sikert aratott a maga 161-es kitöltésével, de ekkora hallgatószámnál 

szerintem még ez sem elegendő. A kitöltött űrlapokból az a következtetés vonható le, hogy a gólyák nagy 

része teljes mértékben meg volt elégedve a hozzájuk rendelt mentorral/mentorokkal. Legtöbb értékelés a 

tanáris és bioszos Mentorokra érkezett. A legkevesebb a matekos Mentorokra. Sajnálatos módon több mint 

10 Mentorra semmilyen értékelés nem érkezett be. 

Az MMSZV-t szintén kevesen töltötték ki. Véleményem szerint legalább a Szakterületi 

Koordinátorok és a szakos Mentorfelelősök töltsék ki a jövő évit. 

Az őszi félév utolsó Nyúzában Tóth Bálint főszerkesztő közreműködésével megjelent a 

Mentorkoordinátori köszöntő és megszületett 2 interjú melyben a Mentorok mondják el, miért is jó 

Mentornak lenni. A Mentorjelentkezés közeledtével tervezünk még Bálinttal hasonló együttműködést, hogy 

ezzel is népszerűsítsük a rendszert. 

A Mentorkoncepcióval meggyűlt a problémám, hiszen még sosem írtam hasonlót és mintának 

sikerült megtalálnom talán még a legelsőt, de azért igyekeztem a legjobbat kihozni belőle. Végül a 

Küldöttgyűléssel karöltve december 19-én megszületett a 2018-19-es Mentorkoncepció. 

Minden szakterületre érkezett be Mentorfelelős pályázat. Néhány szakterületre több is. Voltak 

jelentkezők, akik már felkerestek, hogy szóban is ismertessék elképzeléseiket, illetve feltegyék kérdéseiket, 

hogy hogyan is gondolom ezt a pozíciót, milyen szerepkört kellene betölteniük. 

Február 3-án, mikorra már ténylegesen véget ért a félév és a Mentorok munkája megköszöntem 

minden Mentornak a közreműködését, mellyel a Mentorrendszert segítette. 

 



    
 

 

Február 5-én azok a Mentorok, akikre érkezett be értékelés egy word dokumentum formájában 

meg is kapták azt. 

Hogyan tovább? 

• A következő hetekben lezajlik a Mentorfelelősök kiválasztása. 

• Amint megkapjuk a Tisztségviselőktől az általuk megírt részeket a Mentorkisokoshoz 

egyből nekiállunk Tóth Bálinttal a szerkesztésének. 

• Február 12-től elindul a Mentorjelentkezés, amelyre március elejéig lesz lehetőség. 

Bevonó napot most még nem tudom pontosan mikor lesz, de amint megvan az időpont 

jelzem mindenkinek. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Minden kérdésre örömmel válaszolok telefonon, emailben, törzsi tánccal, füstjelekkel, vagy személyesen a 

Küldöttgyűlésen. 

Benkovits Ádám 

Mentorkoordinátor 

ELTE TTK HÖK 

mentorkord@ttkhok.elte.hu 

0620/232-3356 
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Pályázat 

ELTE TTK HÖK Fizika Szakterületi Koordinátor 

Lőrincz Péter 

Bemutatkozás 

Sziasztok, Lőrincz Péter vagyok (többeteknek csak LP), jelenleg az ELTE-n másodéves angol-
fizika szakos tanáris hallgató. 1997.06.27-én születtem Szegeden, és itt végeztem az SZTE 
Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban 2016-ban matematika-fizika szakon. Általános iskolai 
tanulmányaim során Szegeden és Angliában is jártam iskolába. Tanulmányaimmal (egyelőre) 
időben vagyok, nem csúszok, harmadik tárgyfelvételem nincs. Szabadidőmben, ha energiám 
engedi hobbi szinten küzdősportokat űzök illetve filmeket nézek.  

Motivációk 

A közéletben már elsős gimnazista korom óta próbálok aktívan részt venni, ahol is első két 
évben osztálytitkár, második két évben pedig DÖK alelnökként tevékenykedtem. Annak idején 
már a gólyatáborban jelezték felém mentoraim, hogy érdemes lenne jelentkeznem 
mentornak, amit meg is tettem, és mind a fizika, mind a tanári szakterületen be is válogattak. 
Úgy érzem, mind a Tanári Napokon, mind a Természetgyógyász GT-ben, mind pedig az ezeket 
követő félévben (pl. Skü, Tanáris Gólyaavató) az elvárásoknak megfelelően teljesítettem 
mentori kötelezettségeimet, es egyenlő figyelemmel és odaadással foglalkoztam a fizika 
alapszakos és a tanáris gólyáimmal is. Mivel az idei fizikus gólyák igen nagy érdeklődést 
mutatnak a mentorság, és általában a közélet iránt, úgy érzem, hogy szakterületi 
koordinátorként hasznosabban tudnám alkalmazni a képességeimet és az energiámat, mint 
mentorként. 

Célok, elképzelések 

A szacskó első és legfontosabb feladata a szakterület érdekeit képviselni mind a HÖK-ben, 
mind pedig az oktatókkal szemben, és az esetleges problémákat továbbítani a megfelelő 
csatornákon, illetve legjobb tudásának megfelelően orvosolni azokat. Úgy érzem, hogy az 
elkövetkezendő időszakban ez különösen fontos lesz, hiszen egy (relatíve) apró szakterület 
vagyunk, viszonylag kevés aktív taggal (bár ezek száma folyamatosan nő, és terveim szerint 
még tovább is fog nőni), és a kari és szakterületi identitás alapjait képező Gólyatábor idén 
először közös, összTTK-s rendszerben lesz megvalósítva. Éppen ezért fontos, hogy a kis 
létszám ellenére, a többi szakterülettel szoros együttműködésben tudjunk megvalósítani egy 
olyan tábort, ahol nem vész el a szakos identitásunk. Ezt természetesen nem a kari identitás, 
vagy a többi szakterülettel való kapcsolat rovására szeretném elérni, hanem mind a 
szervezésben, mind a későbbi programokban olyan megoldásokkal elérni, amik minél több 
kompromisszumot foglalnak magukba. Ezt a közreműködést szeretném minél hamarabb 
megalapozni a többi szakterülettel közösen tartott különböző a barátságbulikkal, közös 
rendezvényekkel. Ezek mellett természetesen a Mafihe EHB-val továbbra is minél szorosabb 
kapcsolatot kívánok ápolni, közösen, illetve felváltva szervezve az elsősorban fizikus 
hallgatóknak szánt programokat, és folyamatos kommunikációt fönntartani velük, hogy a fönt 



említett, más szakterületekkel tartandó események időpontjai ne ütközzenek Mafihe-s 
események időpontjaival. Konkrét programterveim közé tartozik egy nagyobb szabású 
bevonó szacs, ide terveim szerint majd beiktatok valamilyen „csábító” jellegű programot (pl. 
ingyen zsíroskenyér vagy hasonló), illetve egy fizikus-fizika tanáris ismerkedő estet (ez lehet 
pubquiz vagy akár társasozós est is), mivel úgy gondolom, hogy a fizika tanárisok még mindig 
nem érzik megfelelően a sajátjuknak a fizika szakterületet. A mentorságom alatt teljes erővel 
dolgoztam rajta, hogy ez változzon, úgy érzem aránylag sikeresen, de ez még nem elég. 
Terveim szerint minél hamarabb bevezethetünk majd egy rendszeres (megközelítőleg 
hetente vagy  kéthetente tartandó) esti programot is, hogy megmozgassam a szakterületet 
(ez lehet majd társasozás, quiz, vagy valamilyen könnyedebb sport, pl ping pong). Ezen és 
további programok szervezésében időmnek és erőmnek megfelelően szeretnék majd részt 
venni, ezzel együtt azonban szeretném bevonni a mentorokat és az aktívabb hallgatókat is, 
ezzel is elősegítve az utánpótlásképzést (akár a mentori, a képviselői, mentorfelelősi vagy 
szacskó utánpótlásra gondolok), és éreztetni a hallgatókkal, hogy van joguk és lehetőségük 
formálni a szakterületi életet. A mentorok képzésében szeretnék minél nagyobb teret hagyni 
a mentorfelelősnek, hogy kibontakozhasson, de végig szoros közreműködésre számítok, és 
lehető legtöbb támogatást szeretném neki nyújtani. Mindemellett természetesen a 
válogatásban komolyan kívánok részt venni, illetve végig közelről figyelemmel kísérni a 
képzést, a felelős esetleges hibáit korrigálni (hozzáfűzném, hogy számításaim szerint erre nem 
lesz szükség, csak jelzem, hogy kész vagyok beavatkozni, ha a helyzet úgy kívánja). 

Kételyek eloszlatása 

Többekben fölmerülhet a kérdés, hogy egy tanáris hallgató vajon teljes odaadással tud-e majd 
képviselni egy nem tanáris szakterületet. Véleményem szerint ez nem lehet akadály, hiszen 
ugyan annyira érzem magam fizikásnak, mint tanárisnak, és ezen szakterületek 
létszámkülönbségéből adódóan a fizikának nagyobb szüksége van egy erős hangra, mint a 
tanárinak. Mivel tanáris és fizikás mentor is voltam egyszerre, és mindkét szakos gólyáimmal 
hasonló arányban tudtam foglalkozni, valamint mindkét szakterület eseményein ugyan olyan 
aktivitással részt venni, úgy gondolom, hogy ez a kettősség nem fogja a munkámat 
akadályozni. Erről Vida Nikivel is beszélgettem a pályázatom írása alatt, és ő is megerősített 
benne, hogy ez a fölállás kivitelezhető, és tud jól működni.  Megjegyezném, hogy fizikás 
szakterületi koordinátorrá történő megválasztásom esetén továbbra is részt kívánok venni a 
tanári szakterület szacs gyűlésein, illetve a tanáris programokon, de csak másodlagos 
figyelmet fognak ezek kapni. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat, izgatottan várom a mihamarabbi közös munkát. 

Lőrincz Péter 
angol-fizika osztatlan tanári szak 

2018.02.08. 
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Beszámoló 

Kulturális és sport referens 

Kovács Bálint 
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A vizsgaidőszakra való tekintettel ez a két hónap nem volt túl mozgalmas.  

 

Decemberben részt vettem a BEAC Karácsonyon és a TTK HÖK-ös karácsonyi 

ajándékozáson. 

A sporttal kapcsolatosan: részt vettem egy erőderbin, ahol a tabella élén végeztem és thaibox 

edzéseket is tartottam. 

 

Januárban Dohány-Juhos Nikinek segítettem átnézni a Rendszeres Sportöszöndíjat és 

tanácsokkal láttam el ezzel kapcsolatban. Illetve leforgattunk egy videót Vigh Patriciával, 

Papp Tomival és Tóth Bálinttal, ami azóta már elérhető a Tétékás Nyúz YouTube csatornáján.  

https://youtu.be/PCYbTY1xr0k 

 

A Küldöttgyűlésen külföldi tartózkodásom miatt sajnos nem tudok részt venni, ha bárkinek 

kérdése van keressen bátran! 

 

Köszönöm, hogy végigolvastad a beszámolómat! 

 

Kovács Bálint 

Kulturális és sport referens 

A Környezettudományi Klub elnöke 

Környezettudomány mesterszakos hallgató 

 

2018.02.10. 

 

https://youtu.be/PCYbTY1xr0k
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Természettudományi Kar – Savaria Egyetemi Központ 

Féléves beszámoló 

2017. szeptember – 2018. február 6. 

A félév összefoglalása 

Tevékeny féléven vagyunk túl, melynek munkája folytatódik tavasszal is. A TÓK szombathelyi ügyekért 

felelős alelnöki pozícióban történt személyi változás,valamint a következő félévre tekintve a TáTK 

pozíciója is máshoz kerül. A szombathelyi ügyekért felelős bizottság továbbra is mindent megtesz annak 

érdekében, hogy Budapesttel együtt működve segítse a szombathelyi hallgatókat minden téren. 

 

Hallgatói kérdések, tájékoztatás 

Ahogy eddig, úgy ennek a félévnek a folyamán is számos hallgatói kérdés érkezett, nem csupán az 

elsőévesek részéről, hanem a felsőbb évesektől is. A legtöbb még mindig az integrációval és a szociális 

támogatással kapcsolatos, a teljes rendszer sokak számára nem világos, azonban különböző fórumok 

segítségével igyekeztünk minden felmerülő kérdésre választ adni. 

Gólyahét 

Szeptember 5 – 8-ig került megrendezésre a szombathelyi campuson a Gólyahét (függetlenül a budapesti 

Gólytáboroktól, melyekre hallgatóink szabadon elmehettek). 

A Gólyahéten minden elsős beiratkozott, részt vett a tanévnyitón, megismerte a kari ösztöndíj és 

tanulmányi lehetőségeket, az egyetemi szolgáltatásokat és a könyvtárat. A fakultatív programok keretében 

összeismerkedhettek szaktársaikkal, és a többi kar hallgatóival. Izgalmas versenyeken vehettek részt és 

számos nyereményért játszhattak. (A visszajelzések alapján meg voltak elégedve a sűrű program ellenére 

is a Gólyahéttel.) 

Számos kérdés felmerült az oktatásukkal és az új rendszerrel kapcsolatban. A kisebb technikai 

nehézségek ellenére mindenkinek sikerült beiratkoznia, aktiválnia a félévét és felvenni a megfelelő 

tárgyakat. Budapesttől kaptunk segítséget a tájékoztató diákkal kapcsolatban és még előadni is érkeztek 

hozzánk. 

A Savaria Kiválósági Ösztöndíjat majdnem 100 elsőéves hallgatónk kapta meg. 
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HÖOK Mentorprogram 

Az idei évtől van lehetőség mentoroktól segítséget kérni az egyetem elkezdéséhez. A jelentkező 

mentorok mind nagyon odafigyelnek az elsőéveseikre, segítséget kérnek a HÖK-től, amikor olyan kérdés 

merül fel, ami az ő képzési rendszerükben máshogy van. Megfelelően tájékoztatják a hallgatókat, 

félreinformálás nem fordult elő, a hallgatók pozitív visszajelzéseket adtak és tevékenyen részt vesznek az 

egyetemi életben. 

Tanár fórum 

A legeredményesebb fórumunk az osztatlan tanári tájékoztató volt, melyet az SRPSZKK-val és a 

Tanulmányi Hivatallal közösen szerveztünk. Minden érdekelt hallgató jelen volt és eredményesen zárult a 

beszélgetés; milyen jellegű lesz a diplomájuk, mi is a rövid ciklusú tanár képzés, hogyan kell megcsinálni 

a portfóliót, miért érdemes mentortanárt választani, stb. 

 

Beiskolázási kampány 

Savaria Történelmi Karnevál 

Az első állomásunk a Savaria Történelmi Karnevál volt, augusztus 24 – 27-e között. A néhány nap alatt 

érdekes feladatokkal vártuk az érdeklődőket, s számos információt tudtunk adni képzéseinkről, az egyetemi 

életről. Az egyetem dolgozói és oktatói mellett a hallgatók is szívesen részt vettek a szervezésben, 

kitelepülésben. 

II. Vasi Karrierhét 

Kitelepültünk az immár második alkalommal megrendezett Karrier Hétre az Aréna Savariába 

szeptemberben, ahol képzéseinkről, lehetőségeinkről adtunk tájékoztatást a leendő elsőéveseknek. Számos 

színes programmal és feladattal vártuk az érdeklődőket, mint HÖK képviselők is jelen voltunk. 

Nyílt nap 2017. december 8. és 2018. január 24. 

Az első egyetemi nyílt napunk december 8-án lesz, melyben segít a HÖK és lelkes hallgatók is. A 

központi tájékoztató után Univ Guide Tourt tartunk, melyben karokra bontva kísérjük körbe az 

érdeklődőket az egyetem épületeiben, a végén egy-egy érdekes beszélgetésre invitálva őket az oktatóinkkal.  
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Szalagavatók 

Szalagavatókra is kitelepültünk, a szombathelyi iskolák igazgatóinak meghívásából, jóvoltából. A 

hivatalos ceremónia után, amíg az osztályok előkészültek a műsoraikra és miután befejezték azokat, volt 

érdeklődés egyetemünk iránt, mind a szombathelyi, mind a budapesti képzések felé. 

Programok 

Társasjáték est 

Az Egyetemi Campus Club társasjáték estet szervezett hallgatóinknak a szombathelyi társasjátékozókkal 

együtt működve és a sikerre való tekintettel rendszeressé tesszük az esteket. A tavaszi félévben a 

lehetőségekhez mérten havi rendszerességre törekszünk. 

Gólyabál 2017. november 17. 

Aránylag tartani tudtuk magunk az előre eltervezett forgatókönyvhöz, nagyobb fennakadások nélkül 

zajlott a bál. A személyzet normális volt a hallgatókkal, finom volt a vacsora és kellemes hangulatban telt 

a nyitótánc is. A legnagyobb tömeg a Brains koncerten volt, arra érkeztek meg inkább, mind egyetemisták, 

mind külsős vendégek. A legkapósabb a tombola volt a bálon, talán azért is, mert közel 100 tárgyat sikerült 

felajánlásként összegyűjteni. A tombola mellett rengetegen szavaztak a királyra és a királynőre. Utólagos 

visszajelzések szerint mindenki meg volt elégedve a hangulattal, egyedül a Brains utáni DJ nem nyerte el 

tetszésüket. 

Karácsonyi gyűjtés 

Számos felajánlás érkezett, ruha, száraz étel formájában, melyet a Karitasz személyesen vett át az 

egyetemen. 

A következő félévben is igyekszünk mindent megtenni a gördülékeny munkáért és együtt működésért. 

Rendszeres üléseink időpontja Szombathelyen előre láthatólag minden vagy minden második hétfő. 

Előttünk áll a Diáknapok, fórumok, szakestek, és hamarosan a választások is. 

 

Szombathely, 2018. február 6. 

Szabó Christopher Bence 

szombathelyi ügyekért felelős referens 

 



 

  

Készítette: 

Németh-Prátpál Mirtyll 

BESZÁMOLÓ 

TANULMÁNYI INFORMÁCIÓKÉRT FELELŐS REF. 
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BESZÁMOLÓ 
TANULMÁNYI INFORMÁCIÓKÉRT 

FELELŐS REF.  

Az utóbbi időszak elsősorban a vizsgaidőszakban szokásos e-mailes 
kérdések megválaszolásával és az egyetemet népszerűsítő programok 
szervezésével telt. Delegáltságaimnak igyekeztem eleget tenni, ez 
három esetben nem valósult meg, a Kari Honorácior bizottság, egy 
EHÖK küldöttgyűlés és az EHÖK Tanulmányi bizottság ülésén nem 
tudtam ott lenni. (Ezeknek oka mind vidéki tartózkodás volt) 
Küldöttgyűlés előtti nap fogjuk bírálni a negyedszeri tárgyfelvétel 
kérvényeket, ezen az alkalmon feltétlen jelen leszek. 
 
Az Educatio kiállítással kapcsolatban mindenki munkáját köszönöm, a 
jelenléti ívek áttekintése és a keret meghatározása folyamatban van. A 
jövő évi kiállítással kapcsolatban szívesen várok ötleteket. 
 
A Nyílt nap is különösebb probléma nélkül zajlott, az itt résztvevőknek 
is köszönöm a hozzájárulást, az ívek feldolgozása még itt is 
folyamatban van, viszont kb.10 hallgató még nem írta alá a jelenlétit, 
ezt kérném mielőbb pótolni.  
A Nyílt nap előtt többször egyeztettem Végh Tamással, felmerültek új 
ötletek, pl. modernebb programfüzet, központi előadások facebook live 
közvetítése, ezek jövőre megvalósulhatnak.  
A Nyílt nap lebonyolításában aznap is aktívan részt vettem, főleg az 
előkészítő munkákban (irányjelző feliratok elhelyezése, telefonos 
koordináció, beosztások készítése…). Külön örültem, hogy a 
szakkollégiumok részéről is nagy volt az aktivitás. Amiről viszont nem 
tudtam, hogy a TTK HÖK-nek is kellet volna standjának lenni. Jövőre el 
kell dönteni, hogy szeretnénk-e élni ezzel. Személyes véleményem, 
hogy erre a kitelepülésre nincs szükség, mivel alapvetően mindenki 
HÖK-ös, a tisztségviselők nagy része pedig a rendezvény 
lebonyolításában vesz részt. A rendezvénnyel kapcsolatban várom a 
visszajelzéseket, mit lehetne jobban csinálni, mert akkor még ameddig 
nem felejtődik el, le tudom egyeztetni Tamással. 
Azzal kapcsolatban már jött észrevétel, hogy elkezdhetnénk hamarabb, 
még a ZH hét és vizsgaidőszak előtt szervezni az eseményt, ezzel 
egyetértek, viszont ez központilag nehezebben megvalósítható, így a 
szacskókat kérném, hogy jövőre hamarabb kezdjék el az intézetekkel 
való egyeztetést, mert idén sem a hallgatói oldallal volt probléma. 
 
A Tanárképzéssel kapcsolatos problémákat is figyelemmel kísértem, a 
tanrendet a tanítási gyakorlatokhoz alakították. 
 
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. 
 
 
 

2018.02.08. 
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PREAMBULUM 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Természettudományi Kar (jelen 

fejezet alkalmazásában, a továbbiakban: Kar) Hallgatói Önkormányzata (jelen fejezet 

alkalmazásában, a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény rendelkezései alapján, a hatályos jogszabályok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Szervezeti és Működési Szabályzatának és egyéb szabályzatainak, valamint kitűzött alapelveinek 

figyelembevételével – az Alapszabályát (jelen fejezet alkalmazásában, a továbbiakban: Alapszabály) 

az alábbiakban állapítja meg. 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § (1) Az Önkormányzat neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar 

Hallgatói Önkormányzat. 

(2) Az Önkormányzat rövidített neve: ELTE TTK HÖK. 

(3) Az Önkormányzat nemzetközi neve: Student Union of Eötvös Loránd University Faculty of 

Science. 

(4) Az Önkormányzat székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

(5) Az Önkormányzat alapítványa: az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány. 

(6 ) Az Önkormányzat lapja: Tétékás Nyúz. 

 

2. § Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) 

bekezdése alapján meghatározott hallgatók közül az, akinek alapkara az ELTE TTK vagy egyébként 

a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytat tanulmányokat. 

 

3. § Az Önkormányzat tagjai az önkormányzáshoz fűződő jogaikat választott képviselőik útján, 

vagy esetei jelleggel közvetlenül gyakorolhatják. 

 

4.§ Az Önkormányzat önkormányzati ciklusokban működik, amelyek alakuló küldöttgyűlési üléstől 

alakuló küldöttgyűlési ülésig tartanak. 

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

5. § (1) Az Alapszabályban használt és azzal összefüggő fogalmakra vonatkozó értelmező 

rendelkezéseket jelen szakasz (2) bekezdése rögzíti. 

(2) Az Alapszabály, valamint az Önkormányzat testületeinek ügyrendjei alkalmazásában 

a) szavazati jog: azon személy, aki szavazati joggal vesz részt az ülésen, javasolhatja az 

 ülésen napirendi pont megtárgyalását, hozzászólhat a napirendi pontokhoz, határozati 

 javaslatot terjeszthet elő és szavazhat valamennyi kérdésben; 

b) tanácskozási jog: azon személy, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen, javasolhatja 

az ülésen napirendi pont megtárgyalását, hozzászólhat a napirendi pontokhoz, határozati 

javaslatot terjeszthet elő, de nem gyakorolhatja azokat a további jogokat, amelyek a szavazati 

jogú tagokat illetik meg; 



c) megfigyelési jog: azon személyek, akik megfigyelési joggal vesznek részt az ülésen, jelen 

lehetnek annak egészén (az Alapszabály vagy az adott testület ügyrendje által meghatározott 

kivételek esetével), de nem illeti meg őket a tanácskozási és szavazati jogú résztvevők jogai. 

Ha egy ülés nyilvános, azok, akiket az Alapszabály vagy az ülést tartó bizottság határozata 

nem ruház fel legalább tanácskozási joggal, az ülésen megfigyelési joggal vesznek részt; 

d) egyszerű többség: a jelenlévő szavazásra jogosultak szavazatainak több, mint fele 

egybehangzó; 

e) kétharmados többség: a jelenlévő szavazásra jogosultak szavazatainak legalább kétharmada 

egybehangzó; 

f) lemondás: az adott tisztség, testületi tagság, delegáltság vagy megbízatás további ellátását 

megtagadó, a megbízó testülethez vagy személyhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozat 

(megbízó testület esetén annak ülésén szóban is megtehető a lemondás). Amennyiben a 

lemondás nem tartalmazza a hatályba lépésének időpontját, úgy kell tekinteni, hogy a hatályba 

lépés napja a nyilatkozat megtételének napja; 

g) személyi kérdés: a tisztségviselők, delegáltak és ügyvívők megválasztásával és 

visszahívásával kapcsolatos kérdés, melyről titkosan kell szavazni; 

h) önkormányzati ciklus: az önkormányzat két alakuló küldöttgyűlési ülése közötti időszak; 

i) beszámoló: testület felé tett írásbeli vagy szóbeli tájékoztatás a meghatározott időszakban 

elvégzett tevékenységről, melynek elfogadásáról az adott testület szavaz. 

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

6. § (1) Az Önkormányzat tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el, gyakorolja a 

Magyarország jogszabályaiban, valamint az Egyetem) és a Kar szabályzataiban a kari hallgatói 

önkormányzatra ruházott döntési, javaslattételi, véleményezési és ellenőrzési jogköröket. 

(2) Az Önkormányzat az ELTE Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: ELTE HÖK) 

részönkormányzataként az egyetemi szintű hallgatói ügyekben is képviseli tagjait. 

(3) Az Önkormányzat 

a) ellátja a tagjainak érdekképviseletét valamennyi, a hallgatókat érintő kérdésben, minden 

illetékes kari, egyetemi és országos testületben; 

b) támogatja tagjainak szakmai és egyéb közösségi tevékenységét; 

c) javítja a hallgatók testedzésének, mint a szellemi tevékenységek egészséges kiegészítésének 

feltételeit, valamint bővíti az ezzel kapcsolatos lehetőségeket; 

d) folyamatosan tájékoztatja tagjait, valamint a Kar oktatóit és egyéb alkalmazottait az 

Önkormányzat tevékenységéről, a Kar életével kapcsolatos kérdésekről, valamint informál 

pályázatokról, ösztöndíj- és álláslehetőségekről; 

e) segíti a Kar hallgatóinak színvonalas külföldi ösztöndíjas képzését; 

f) együttműködik hazai és nemzetközi hallgatói szervezetekkel. 

(4) Az Önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározott feladatai érdekében 

a) megszervezi a hallgatói képviselők választását, és biztosítja munkájukhoz a szükséges 

infrastrukturális hátteret; 

b) segíti a hallgatókat az egyetemi ügyintézésben, közreműködik a hallgatók részére 

kedvezményes szolgáltatások nyújtásában; 

c) állandó és időszakos pályázatokat ír ki a hallgatók támogatására; 



d) lehetőséget teremt tagjai számára szakmai területükön túlmutató közéleti; közgazdasági, 

jogi és más ismeretek megszerzésére és gyakorlására; 

e) segíti a tagjait az egyetemi sporttal kapcsolatos problémáik megoldásában; 

f) az Egyetem szellemiségével összeegyeztethető tevékenységeket folytat; 

g) összegyűjti és rendszerezi a belföldi áthallgatási lehetőségekkel és külföldi ösztöndíjakkal 

kapcsolatos információkat, és segíti a hallgatókat a lehetőségek minél jobb kihasználásában; 

h) folyamatos és szervezett kapcsolatot tart más hallgatói szervezetekkel; 

i) tagjai számára rendezvényeket szervez, különös tekintettel a Kar elsőéves hallgatói számára 

szervezett beilleszkedést elősegítő programokra, a Lágymányosi Eötvös Napokra, valamint 

az 5vös 5km-re; 

j) elfogadja az Önkormányzat minden tisztségviselőjére és delegáltjára kötelező hatályú 

alapelveit. 

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE 

Az Önkormányzat felépítése 

Szakterületi besorolás 

7. § (1) Az Önkormányzat tagjait az Egyetemen folytatott tanulmányaik alapján szakterületekbe 

sorolja. 

(2) Az Önkormányzat a szakterületi besorolást az alábbiakban állapítja meg: 

a) Biológia szakterület: biológia alapszak, biológus mesterszak, biológia tanár, biológus, 

mikrobiológus szakirányú továbbképzés; 

b) Fizika szakterület: fizika alapszak, biofizikus mesterszak, fizikus mesterszak, fizika tanár, 

alkalmazott fizikus, fizikus, fizikus-mérnök, informatikus fizikus, technika; 

c) Földrajz- és földtudományi szakterület: földrajz alapszak, földtudományi alapszak, 

csillagász mesterszak, geofizikus mesterszak, geográfus mesterszak, geológus mesterszak, 

meteorológus mesterszak, földrajz tanár, csillagász, geofizikus, geográfus, geológus, 

meteorológus, hidrológus szakirányú továbbképzés; 

d) Kémia szakterület: kémia alapszak, anyagtudomány mesterszak, vegyész mesterszak, kémia 

tanár, informatikus vegyész, vegyész; 

e) Környezettudományi szakterület: környezettan alapszak, környezettudomány mesterszak, 

környezettan tanár, környezettudomány; 

f) Matematika szakterület: matematika alapszak, alkalmazott matematikus mesterszak, 

biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak, matematikus mesterszak, matematika tanár, 

alkalmazott matematikus, matematikus; 

g) Tanárképzési szakterület: osztatlan tanári mesterképzés biológia, fizika, földrajz, kémia, 

természetismeret-környezettan, vagy matematika modullal; tanári mesterszak biológia, fizika, 

földrajz, kémia, környezettan, matematika modullal. 

(3) A tudománykommunikáció a természettudományban mesterszak, a természettudományi 

médiakommunikáció és a természettudományi múzeumi kommunikáció szakirányú továbbképzési 

szakok hallgatói nem sorolhatók a tanárképzési szakterülethez. 

(4) A tudománykommunikáció a természettudományban mesterszak, a természettudományi 

médiakommunikáció és a természettudományi múzeumi kommunikáció szakirányú továbbképzési 



szakok hallgatói beiratkozásukkor írásban nyilatkoznak arról, hogy melyik szakterület tagjai 

kívánnak lenni a (3) bekezdés rendelkezéseit figyelembe véve. Minden regisztrációs időszakban új 

nyilatkozatot tehetnek. Amennyiben a hallgató nem él nyilatkozattételi jogával a beiratkozáskor, 

úgy az Ellenőrző Bizottság a soron következő választások kiírása előtt sorsolással dönt a hallgató 

szakterületi besorolásáról, amelyet a hallgató regisztrációs időszakban tett nyilatkozattal felülírhat. 

A sorsolás az Ellenőrző Bizottság minden tagjának jelenlétében történik. A sorsolás során hatoldalú 

szabályos dobókockával kell dobni. A dobás elvégzőjét és az érvényes dobás során a dobókocka 

által érinthető felületet az Ellenőrző Bizottság határozza meg. A sorsolás előtt az Ellenőrző 

Bizottság bijektív leképezést alkalmaz a hat szakterület – tanárképzési szakterület kivételével – és a 

dobókocka oldalai között. A besorolandó hallgatókat egyesével abba a szakterületbe kell besorolni, 

amelyik az esetükben dobott oldalhoz az előbbi módon hozzárendelésre került. 

Az Önkormányzat döntéshozó testületei 

8. § (1) Az Önkormányzat Küldöttgyűlése (a továbbiakban: Küldöttgyűlés). 

(2) Az Önkormányzat Választmánya (a továbbiakban: Választmány). 

(3) Az Önkormányzat Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban: Ellenőrző Bizottság). 

(4) Az Önkormányzat Választási Bizottsága (a továbbiakban: Választási Bizottság). 

Az Önkormányzat Küldöttgyűlése 

A Küldöttgyűlés feladat- és hatásköre 

9. § Az Önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, amely valamennyi, az 

Önkormányzatot érintő kérdésben döntést hozhat. Ezen túlmenően az Önkormányzat bármely 

testülete – az Ellenőrző Bizottságot leszámítva –, tisztségviselője, illetve az Önkormányzatban 

egyéb feladatokat ellátó személyek által meghozott döntést megváltoztathat, amennyiben jelen 

Alapszabály másként nem rendelkezik. 

 

10. § (1) A Küldöttgyűlés kizárólagos döntési jogkörrel dönt 

a) a Küldöttgyűlés ügyrendjéről; 

b) a Választmány ügyrendjéről; 

c) a Választmány tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról; 

d) az Önkormányzat költségvetésének elfogadásáról; 

e) az Önkormányzat költségvetési beszámolójának elfogadásáról; 

f) az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról; 

g) a Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról; 

h) a szakterületi koordinátorok megválasztásáról és visszahívásáról; 

i) az Alapítvány kuratóriumi elnökének, titkárának, valamint az Alapítvány kuratóriumi és 

felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról.  

(2) A Küldöttgyűlés kizárólagos döntési jogkörrel, kétharmados többséggel dönt 

a) az Alapszabály elfogadásáról és módosításáról; 

b) az Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról; 

c) az Önkormányzat alapelveiről; 

d) az elnök visszahívásáról 62. § szerint. 



A Küldöttgyűlés tagjai 

11. § A Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai az Önkormányzat adott ciklusára választott 

képviselői és elnöke. A szavazati jog nem ruházható át. 

 

12. § (1) A küldöttgyűlési képviselők feladata az Önkormányzat állásfoglalásainak kialakításában 

való tevékeny közreműködés, a hallgatói érdekek képviselete és az Önkormányzat operatív 

működésének felügyelete.  

(2) A küldöttgyűlési képviselők kötelessége részt venni a Küldöttgyűlés ülésein. 

A Küldöttgyűlés működése 

13. § (1) A Küldöttgyűlés döntéseit egyszerű többséggel hozza, amennyiben jelen Alapszabály 

másképp nem rendelkezik. 

(2) A Küldöttgyűlés jogosultságait határozattal átruházhatja, kivéve azokban az esetekben, 

amelyekben a Küldöttgyűlés kizárólagos döntési jogosultsággal rendelkezik. 

(3) Az Önkormányzat Alapszabályának módosításáról szóló határozat érvényességének szükséges 

feltétele, hogy a Küldöttgyűlés szavazati jogú tagjainak legalább fele részt vegyen a szavazásban. 

 

14. § A Küldöttgyűlés operatív működéséről a Küldöttgyűlés ügyrendje rendelkezik 

A Küldöttgyűlés ülése 

15. § (1) A Küldöttgyűlés ülései minősülhetnek rendesnek illetve rendkívülinek az összehívás 

módjától függően. Sürgős ügyek megtárgyalására rendkívüli ülés hívható össze.  

(2) A rendes küldöttgyűlési ülés határozatképes, ha a szavazati jogú tagok több, mint fele jelen van 

az ülésen. A rendkívüli ülés határozatképes, ha a szavazati jogú tagok több, mint egyharmada jelen 

van. 

 

16. § (1) A Küldöttgyűlés üléseit az elnök hívja össze. 

(2) Ha az elnöki pozíció betöltetlen és nincs ügyvivő elnök választva, úgy az Ellenőrző Bizottság 

elnökének van joga ülést összehívni. 

(3) A Küldöttgyűlés ülését huszonegy napon belülre össze kell hívni, ha az Egyetem rektora, 

kancellárja, a Kar dékánja, a Küldöttgyűlés tagjainak legalább negyede vagy legalább ötven, az adott 

képzési időszakra regisztrált hallgató indítványozza. 

(4) A rendes ülésre a meghívókat az ülés előtt legalább tizennégy, a rendkívüli ülésre legalább hét 

nappal előbb, elektronikus vagy postai úton ki kell küldeni a Küldöttgyűlés tagjai számára. 

 

17. § (1) A Küldöttgyűlés üléseiről hangfelvételt kell készíteni; ez egyben jegyzőkönyvként is szolgál. 

A hangfelvételnek tartalmaznia kell az ülés időpontját, és az összes, a Küldöttgyűlésen elhangzott 

felszólalást, a megvitatott kérdésekben hozott határozatokat. 

(2) A Küldöttgyűlési ülésről írásos, vázlatos emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a levezető elnök, 

és egy az ülésen felkért személy hitelesít.  

(3) A Küldöttgyűlés ülései, a benyújtott előterjesztések, az ülésekről készült jegyzőkönyvek és 

emlékeztetők nyilvánosak. 

 



18. § (1) A Küldöttgyűlés üléseinek állandó meghívottja  

a) az Önkormányzat valamennyi tisztségviselője; 

b) az Alapítvány elnöke és titkára; 

c) a Kar dékánja; 

d) a Kar Doktorandusz Önkormányzatának (az Alapszabályban a továbbiakban: TTK DÖK) 

elnöke.  

(2) Az állandó meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt a Küldöttgyűlés ülésein, amennyiben 

nem rendelkeznek szavazati joggal. 

 

19. § A Küldöttgyűlés ülésein, amennyiben nem rendelkeznek szavazati joggal, az Önkormányzat 

tagjai és a Kar doktori iskoláinak doktorandusz hallgatói és doktorjelöltjei tanácskozási joggal 

vesznek részt. 

A záró és alakuló küldöttgyűlési ülés 

20. § A záró küldöttgyűlési ülést minden évben a rendes választások eredményének kihirdetése 

után legfeljebb három héttel kell megtartani. 

 

21. § (1) Az alakuló küldöttgyűlési ülést minden évben a rendes évi választásokat követően, a záró 

küldöttgyűlési ülés után, legfeljebb három héten belül kell megtartani.  

(2) Az alakuló küldöttgyűlési ülés megnyitásával megszűnnek az addig érvényben lévő képviselői és 

tisztségviselői megbízatások. Az ülés megnyitáskor kezdődik el az új Önkormányzati ciklus. 

A képviselőválasztás 

22. § (1) Az Önkormányzat tagjai közvetlenül választott képviselőkön keresztül gyakorolják az 

önkormányzatiságból fakadó jogaikat.  

(2) A választáson az Önkormányzat aktív státuszú tagjai szavazhatnak.  

(3) A képviselők választása szakterületenként történik. 

(4) Az Önkormányzat tagjai azon a szakterületen szavazhatnak, amelyhez az 7.§ szerint először 

besorolásra kerültek. 

 

23. § (1) A választásokat a Választási Bizottság írja ki. A kiírásnak tartalmaznia kell a jelölés módját 

és határidejét, valamint a szavazás módját és idejét.  

(2) Az évenkénti rendes választások kiírásának időpontja az Egyetem valamennyi 

részönkormányzatában azonos, minden év márciusának első hétfője, vagy az azt követő első 

munkanap.  

(3) Amennyiben a Küldöttgyűlés működésképtelené válik, a működésképtelenségtől számított 5 

munkanapon belül a Választási Bizottságnak időközi választásokat kell kiírni. 

(4) A választási kiírást le kell közölni az Önkormányzat lapjában, meg kell jelentetni az 

Önkormányzat honlapján. 

(5) A jelöltállításra legalább 10, de legfeljebb 14 napot kell biztosítani, melynek végétől legfeljebb 7 

nap múlva el kell kezdeni a szavazást. A szavazásra legalább 7, legfeljebb 14 napot kell biztosítani. 

A szavazási időszak a Választási Bizottság döntése alapján egy alkalommal legfeljebb 14 nappal 

meghosszabbítható. 

 



24. § (1) A választáson az Önkormányzat bármely aktív státuszú tagja jelöltként indulhat azon 

szakterületek közül egyen, ahová besorolásra került. 

(2) Az indulási szándékot írásban kell jelezni a Választási Bizottságnak a kiírásban meghatározott 

módon és időpontban. 

(3) A Választási Bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapítja az egyes szakterületeken a 

szavazásra jogosultak számát. 

(4) Minden szakterületen szavazattal támogatható 1 jelölt, valamint ehhez a számhoz minden 

szakterület esetén hozzáadódik annyi, ahányszorosan a szakterületen választásra jogosultak száma 

meghaladja az összes szavazásra jogosult hallgató létszámának egynegyvenkettedét. 

(5) A (4) bekezdés alapján a Választási Bizottság állapítja meg a szavazattal támogatható képviselők 

és a leadható szavazatok számát szakterületenként. 

(6) A szavazás a Választási Bizottság által elkészített elektronikus, szükség esetén papír alapú 

szavazólapokon történik. A szavazólapokon fel kell tüntetni az adott szakterület nevét, a szavazattal 

támogatható képviselők számát, a szakterülethez tartozó jelöltek nevét betűrendben, meg kell 

jelölni a jelöltek szakját, illetve amennyiben a jelölt hozzájárul, legfeljebb igazolványkép méretű 

fotóját és lehetővé kell tenni, hogy a szavazók a támogatni kívánt jelölteket egyértelműen 

megjelölhessék. 

(7) A szavazás titkos. A szavazatokat a választók a Választási Bizottság által felügyelt elektronikus 

rendszerben adják le, kivétel ez alól, ha papíros szavazás kerül kiírásra, ebben az esetben papír alapú 

szavazó lapon. 

 

25. § A választás érvényes, ha azon a Kar teljes idejű nappali képzésben részt vevő, aktív státuszú 

hallgatóinak legalább egynegyede igazoltan részt vett. 

A mandátumkiosztás 

26. § (1) A rendes választásokon legfeljebb 42 képviselői mandátum nyerhető el. 

(2) A megválasztott képviselők mandátuma az alakuló küldöttgyűlési ülés kezdetével jön létre. 

 

27. § (1) A Választási Bizottság a szavazási időszak vége után legkésőbb három munkanappal 

megállapítja és nyilvánosságra hozza a szavazás végeredményét. A választás eredményét meg kell 

jelentetni az Önkormányzat honlapján és lapjában. 

(2) A választási eredmények alapján a képviselőjelöltek a kapott szavazatok mennyiségétől függően 

a Küldöttgyűlés tagjai, azaz képviselők, vagy a Küldöttgyűlés póttagjai lehetnek, amennyiben 

megfelelnek a (3) bekezdésben leírt feltételének. A Küldöttgyűlés póttagjai a képviselői helyek 

megüresedése folytán válhatnak képviselővé a választási ciklus folyamán 

(3) A küldöttgyűlési tagság, illetve póttagság feltétele, hogy a jelölt szerezze meg a szakterületén 

leadott szavazatok legalább tizenöt százalékát. 

(4) Minden szakterületről a leadható szavazatok számánál eggyel kevesebb számú legtöbb 

szavazatot szerző képviselőjelölt (amennyiben valamelyik szakterületen kevesebb jelölt felel meg a 

(3) bekezdés előírásainak, akkor az összes (3) bekezdésnek megfelelő jelölt) a Küldöttgyűlés tagjává 

válik. 

(5) Amennyiben vannak még a Küldöttgyűlés 42 elnyerhető képviselői mandátumához képest 

fennmaradó helyek, valamint a szakterületeken a képviselőkön kívül, a leadott szavazatok legalább 

tizenöt százalékát megszerző jelöltek, úgy a fennmaradó mandátumok körönként kerülnek 



kiosztásra. Minden mandátumkiosztási körben azok a szakterületek vesznek részt, amelyek esetén 

van a leadott szavazatok legalább tizenöt százalékát megszerző jelölt és ezen jelöltek közül a legtöbb 

szavazatot szerző kapja azt automatikusan. Minden mandátumkiosztási körben szakterületenként 

legfeljebb 1 mandátum szerezhető. A szakterületeket a szavazásra jogosultak létszáma alapján 

rendezve a legkisebb olyan potenciális szakterület szerez egy mandátumot, amely ebben a 

mandátumkiosztási körben még nem szerzett, feltéve, hogy nem jön létre olyan szituáció, hogy a 

szavazásra jogosultak létszáma szerinti rendezést tekintve kisebb létszámú szakterület 

összességében több képviselői helyet szerez, mint egy nagyobb. Ha ilyen szituáció létrejönne, akkor 

a rendezést tekintve következő szakterület szerez egy mandátumot. A kör addig tart, amíg van 

kiosztható mandátum vagy van a feltételeknek megfelelő szakterület. Ha a kör végén még vannak 

kiosztható képviselői helyek és van még a feltételeknek megfelelő szakterület, akkor következő 

körre kerül sor.  

(6) Amennyiben az előző eljárás után is vannak még bármelyik szakterületen a leadott szavazatok 

tizenöt százalékát megszerző jelöltek, úgy ők a Küldöttgyűlés póttagjai lesznek. 

(7) Amennyiben megüresedik egy képviselői hely valamely szakterületen, úgy a szakterületen 

legtöbb szavazatot elérő póttag kerül a képviselő helyére; ha nincs ilyen, akkor a szakterületeken 

leadott szavazatokhoz viszonyítva a legtöbb szavazatot szerzett póttag kerül be. 

(8) Amennyiben a mandátumkiosztási eljárás során több jelölt között sorrendet kellene 

meghatározni az (5) vagy (7) bekezdés értelmében, viszont ez az adott szavazatarányok alapján nem 

egyértelmű, úgy ezen a jelöltek között a sorrendet sorsolással kell megállapítani. 

A Küldöttgyűlés tagjaival szemben alkalmazható szankciók 

28. § (1) Ha egy képviselő egy választási cikluson belül a Küldöttgyűlés üléseiről kettő alkalommal 

marad távol anélkül, hogy előzetesen kérte volna kimentését, megszűnik a képviselői mandátuma. 

(2) Ha egy képviselő egy választási cikluson belül a Küldöttgyűlés üléseiről négy alkalommal marad 

távol, megszűnik a képviselői mandátuma. 

(3) A megüresedett képviselői helyek póttagokkal feltöltésének módszeréről a 27.§ (7) bekezdése 

rendelkezik. Az alakuló küldöttgyűlési ülés kivételével nem számít hiányzásnak, ha a képviselő 

mandátuma kevesebb, mint 72 órával az ülés kezdete előtt keletkezett. Az alakuló küldöttgyűlési 

ülés esetén nem számít hiányzásnak, ha a mandátum az ülés megnyitása után keletkezik. 

Az Önkormányzat Választmánya 

A Választmány feladat- és hatásköre 

29. § (1) Az Önkormányzat két küldöttgyűlési ülése közötti fő döntéshozó szerve a Választmány. 

(2) Amennyiben az Alapszabály vagy küldöttgyűlési határozat másképp nem rendelkezik, a 

Választmány valamennyi, az Önkormányzatot érintő kérdésben döntést hozhat. 

A Választmány tagjai 

30. § A Választmány szavazati jogú tagjai az elnök, az elnökhelyettes, valamint az Önkormányzat 

tagjai közül szakterületenkénti további egy-egy tag, a Küldöttgyűlés által választva. 



A Választmány működése 

31. § (1) A Választmány döntéseit egyszerű többséggel hozza, amennyiben jelen Alapszabály 

máshogy nem rendelkezik. 

(2) A Választmány csak akkor hívható össze, ha legalább 5 szavazati jogú tagja van. 

 

32. § A Választmány operatív működéséről a Választmány ügyrendje rendelkezik. 

A Választmány ülése 

33. § A Választmány ülése határozatképes, ha a szavazati jogú tagok több, mint fele jelen van az 

ülésen.  

 

34. § (1) A Választmány üléseit az elnök hívja össze. 

(2) Ha az elnöki pozíció betöltetlen és nincs ügyvivő elnöki választva, úgy az Ellenőrző Bizottság 

elnökének van joga ülést összehívni. 

(3) A Választmány ülése összehívható bármely szavazati jogú tag kérésére a kérelemben megjelölt 

helyre és időpontra, az összehívásra vonatkozó szabályok figyelembe vételével, amennyiben azt a 

szavazati jogú tagok legalább fele támogatja. 

(4) A meghívókat az ülés előtt legalább 48 órával meg kell küldeni a Választmány tagjai számára. 

 

35. § (1) A Választmány üléseiről hangfelvételt kell készíteni; ez egyben jegyzőkönyvként is szolgál. 

A hangfelvételnek tartalmaznia kell az ülés időpontját, és az összes, a Választmányon elhangzott 

felszólalást, a megvitatott kérdésekben hozott határozatokat. 

(2) A Választmányról írásos emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a levezető elnök és egy az ülésen 

felkért személy hitelesít. 

(3) A Választmány ülései, a benyújtott előterjesztések, az ülésekről készült jegyzőkönyvek és 

emlékeztetők nyilvánosak. 

 

36. § (1) A választmányi ülés állandó meghívottjai: 

a) az Önkormányzat tisztségviselői; 

b) az Alapítvány elnöke és titkára; 

c) a TTK DÖK elnöke.  

(2) Az állandó meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt a Választmány ülésein, amennyiben 

nem rendelkeznek szavazati joggal. 

 

37. § (1) A Választmány ülésein, amennyiben nem rendelkeznek szavazati joggal, az Önkormányzat 

tagjai és a Kar doktori iskoláinak doktorandusz hallgatói és doktorjelöltjei tanácskozási joggal 

vesznek részt. 

Az Önkormányzat Ellenőrző Bizottsága 

Az Ellenőrző Bizottság feladat- és hatásköre 

38. § (1) Az Ellenőrző Bizottság a Küldöttgyűlés felhatalmazása alapján az Önkormányzat 

munkájának ellenőrzésért felel. 



(2) Az Ellenőrző Bizottság feladata 

a) a Küldöttgyűlés és a Választmány ülésein folyamatosan ellenőrizni a jelenlevő 

mandátumok számát és ez által a határozatképességet; 

b) ellenőrizni az Önkormányzat döntéshozó testületeinek, tisztségviselőinek és az 

Önkormányzatban feladatokat ellátó személyek tevékenységének és működésének a 

jogszabályoknak, az egyetemi szabályzatoknak, valamint az Alapszabálynak való megfelelését; 

c) ellátni a tisztségviselőkkel kapcsolatban felmerült összeférhetetlenségi indítványok 

vizsgálatát; 

(3) Az Ellenőrző Bizottság feladatai ellátása során az Önkormányzat feladat- és hatásköréhez 

kapcsolódó történéseket ellenőrzi, ezek alapján, amennyiben szükségesnek ítéli, személyi 

felelősséget, valamint szükséges intézkedéseket állapíthat meg. 

 

39. § (1) Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzést folytat le minden olyan esetben, amelyben ezt az 

alábbiak valamelyike szerint kezdeményezték: 

a) az Egyetem bármely polgárának pontos tárgymegjelöléssel, írásban történő kérésével; 

b) az Egyetem bármely polgárának írásban történő olyan észrevételével, amelynek 

kivizsgálását az Ellenőrző Bizottság indokoltnak találja. 

 (2) Az Ellenőrző Bizottság kötelességei: 

a) figyelemmel kísérni a Küldöttgyűlés munkáját; 

b) figyelemmel kísérni a Választmány munkáját; 

c) a felkérés vagy megbízás alapján kezdeményezett vizsgálatokat lefolytatni; 

d) észrevétel vagy felkérés esetén kérésre a bejelentő, vagy felkérő anonimitását biztosítani; 

e) a vizsgálatok alapján úgynevezett ellenőrzési jelentést írni, mely tartalmazza a tényállást, az 

ellenőrzés eredményét képező megállapításokat, s amennyiben szükséges, személyi 

felelősséget állapít meg, illetve a felelősként megjelölt személyt vagy személyeket kötelezi a 

szükségesnek látott intézkedések végrehajtására; 

f) ellenőrizni, hogy az ellenőrzési jelentés alapján a szükséges intézkedéseket a felelősként 

megjelölt személy vagy személyek végrehajtsák. 

Az Ellenőrző Bizottság tagjai 

40. § (1) A Küldöttgyűlés legfeljebb 3 fős Ellenőrző Bizottságot választ. 

(2) Amennyiben az Ellenőrző Bizottság tagja a megválasztásakor a Választmány tagja, képviselői 

mandátummal rendelkezik, vagy küldöttgyűlési póttag, a megválasztástól számított három 

munkanapon belül köteles ezeket megszüntetni, ellenkező esetben ellenőrző bizottsági tagsága 

megszűnik. 

(3) Az Ellenőrző Bizottság tagja nem állhat közalkalmazotti jogviszonyban az Egyetemmel. 

Amennyiben az fennáll, köteles azt megválasztásától számítva 21 napon belül megszüntetni. 

(4) Az Ellenőrző Bizottság tagjának mandátuma megszűnik: 

a) a Küldöttgyűlés által történő visszahívással; 

b) önkormányzati tagságának megszűnésekor; 

c) lemondás esetén; 

d) jelen és egyéb egyetemi szabályzatban meghatározott összeférhetetlenség esetén. 



(5) Az Ellenőrző Bizottság elnökét annak tagjai maguk közül választják, kétharmados többséggel, 

titkos szavazással. Az elnök koordinálja és vezeti a testület munkáját, valamint képviseli annak 

döntéseit. 

Az Ellenőrző Bizottság működése 

41. § (1) Az Ellenőrző Bizottsághoz az Önkormányzat bármely tagja írásban állásfoglalási kérelmet 

nyújthat be, amelyről az Ellenőrző Bizottság 30 napon belül határoz, és a határozatot a döntéstől 

számított 3 munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőhöz, valamint a Küldöttgyűléshez, majd 

nyilvánossá teszi azt. 

(2) Az Ellenőrző Bizottság jogorvoslatot nyújt a kérelemmel élők számára, és ellenőrzi az 

Önkormányzat működését, ezek menete: 

a) a vizsgálatok alapján úgynevezett ellenőrzési jelentés készül, mely tartalmazza a tényállást, 

az ellenőrzés eredményét képező megállapításokat, s amennyiben szükséges, személyi 

felelősséget állapít meg; 

b) az Ellenőrző Bizottság hivatalból vagy kérelemre eljárva a kifogásolt tisztségviselői vagy 

testületi döntést jelen szabályzatnak, vagy egyetemi szabályzatoknak való ellentmondás 

esetén megsemmisítheti, a döntést meghozó tisztségviselőt vagy testületet a döntés 

módosítására kötelezheti, illetve helyben hagyhatja azt (elsőfokú eljárás); 

c) az ellenőrzési jelentés tartalmát az Ellenőrző Bizottság a Küldöttgyűlés, valamint külön a 

felelősként megjelölt személy(ek) tudomására hozza, személyiségi jogok, üzleti és szolgálati 

titkok sérelme nélkül pedig nyilvánosságra hozza az Önkormányzat honlapján. 

 

42. § (1) Az Ellenőrző Bizottság vizsgálata során jogosult betekinteni az Önkormányzat minden, 

az üggyel kapcsolatos iratába, és amennyiben megítélése szerint szükséges, másolatot készíteni a 

dokumentumokról. 

(2) Ezzel összefüggésben a vizsgálatban érintett személyek kötelesek a vizsgált ügyről szóló összes 

adatot ismertetni, az azokra vonatkozó iratokat bemutatni. 

 

43. § (1) Az Ellenőrző Bizottság ülését az Ellenőrző Bizottság elnöke (vagy az egyik tagja, 

amennyiben az elnöki tisztség betöltetlen) hívja össze. 

(2) Az Ellenőrző Bizottságnak ülést kell tartania akkor, ha ezt az Ellenőrző Bizottság bármely tagja 

írásban kérvényezi. 

(3) Az Ellenőrző Bizottság rendes vagy rendkívüli ülést tarthat. A Bizottság a rendkívüli ülésen 

minden, a hatáskörébe tartozó ügyben döntést hozhat, ez alól kivétel az Ellenőrző Bizottság elnök 

megválasztása, illetve állásfoglalások meghozatala. 

(4) Rendes ülés esetén a meghívókat az ülés kezdete előtt legalább 36 órával, rendkívüli ülés esetén 

12 órával ki kell küldeni az Ellenőrző Bizottság tagjainak, megjelölve az ülés helyét, időpontját és 

javasolt napirendjét. 

 

44. § (1) Az Ellenőrző Bizottság üléseiről készült emlékeztetők nyilvánosak. 

(2) Az Ellenőrző Bizottság ülései zártak, melyeken a bizottság tagjai vehetnek részt, a bizottság 

kétharmados többséggel megfigyelési vagy tanácskozási jogot szavazhat az Egyetem hallgatóinak. 

 



45. § (1) Az Ellenőrző Bizottság üléseiről emlékeztetőt kell készíteni. Az emlékeztetőnek 
tartalmaznia kell az ülés helyét és időpontját, a jelenléti ívet, a napirendi pontokat, a hozott 
határozatok szövegét, a szavazati arányokat. 
(2) Az emlékeztetőnek továbbá tartalmaznia kell mindazon felszólalások tartalmi kivonatát, 
amelyeknél ezt a felszólaló kérte. Az emlékeztetőt a levezető elnök által felkért személy készíti, és 
a levezető elnök hitelesíti. Az emlékeztetőket hét munkanapon belül ki kell küldeni a Küldöttgyűlés 
tagjai részére. 
 

46. § Az Ellenőrző Bizottság operatív működéséről az Ellenőrző Bizottság ügyrendje határoz. 

Az Önkormányzat Választási Bizottsága 

A Választási Bizottság feladat- és hatásköre 

47. § (1) A Választási Bizottság a Küldöttgyűlés felhatalmazása alapján az Önkormányzat 

választásainak szabályos lebonyolításáért és ellenőrzéséért felel.  

A Választási Bizottság tagjai 

48. § (1) A Küldöttgyűlés önkormányzati ciklusonként legalább háromtagú Választási Bizottságot 

választ, kétharmados többséggel. 

(2) A Választási Bizottság tagjai nem indulhatnak a képviselő-választáson és az elnökválasztáson, 

erről megválasztásukat követő 8 munkanapon belül nyilatkozni kötelesek a Küldöttgyűlés felé. 

Amennyiben a nyilatkozat a megszabott időn belül nem történik meg, mandátumuk megszűnik. 

(3) A Választási Bizottság tagjának mandátuma megszűnik továbbá 

a) a következő Választási Bizottság megválasztásakor; 

b) lemondással; 

c) önkormányzati tagságának megszűnésekor. 

(4) Amennyiben a Választási Bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, úgy a Küldöttgyűlés 

következő ülésén személyi kérdés keretében új tago(ka)t kell választani. 

A Választási Bizottság működése 

49. § A Választási Bizottság ülése határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. 

 

50. § (1) A Választási Bizottság üléseit a Választási Bizottság elnöke hívja össze. 

(2) A Választási Bizottság összehívható a tagok egynegyedének írásban benyújtott kérésére. Ekkor 

a kérésben megjelölt helyszínre és időpontra kerül összehívásra az ülés. Az ülés összehívásáról az 

aláírók egyike köteles tájékoztatni a Választási Bizottság tagjait. 

(3) A meghívókat az ülés előtt legalább tizenkét órával valamennyi tagnak és az Ellenőrző 

Bizottságnak meg kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell: 

(a) az ülés helyét és időpontját, 

(b) a javasolt napirendet. 

(4) Rendkívüli esetben 2 órás határidővel is összehívható a Választási Bizottság ülése. Ekkor a 

napirend elfogadása előtt a megjelent tagok egyszerű többséggel döntenek az ülés megtartásáról. 

 

51. § (1) A Választási Bizottság ülései zártak. 



(2) A Választási Bizottság ülésein a választási bizottsági tagokon kívül az Ellenőrző Bizottság azon 

tagjai vehetnek részt, akik nem képviselő- vagy elnökjelöltek. 

 

52. § (1) A Választási Bizottság üléseiről emlékeztetőt kell készíteni. Az emlékeztetőnek 

tartalmaznia kell az ülés helyét és időpontját, a jelenléti ívet, a napirendi pontokat, a hozzászólókat, 

a hozott határozatok szövegét, és a szavazati arányokat. 

(2) Az emlékeztetőnek továbbá tartalmaznia kell mindazon felszólalások tartalmi kivonatát, 

amelyeknél ezt a felszólaló kérte. Az emlékeztető készítőjéről a jelenlevők az ülés elején egyszerű 

többséggel határoznak. Az ülés emlékeztetői nyilvánosak, az Önkormányzat honlapján közzé kell 

tenni 3 munkanapon belül. 

 

53. § A Választási Bizottság operatív működéséről a Választási Bizottság ügyrendje határoz. 

Az Önkormányzat tisztségviselői 

54. § (1) Az Önkormányzat tisztségviselői: 

a) az Önkormányzat elnöke; 

b) az Önkormányzat elnökhelyettese;  

c) a szakterületi koordinátorok; 

d) a főszerkesztő; 

e) az Ellenőrző Bizottság tagjai; 

f) azok, akik az elnök vagy a küldöttgyűlés által kiírt tisztségviselői pályázatok által nevesített 

pozíciók valamelyikére megválasztásra kerülnek. 

(2) Tisztségviselői megbízatás pályázás vagy az elnökhelyettes esetén kinevezés útján nyerhető el. 

(3) Pályázatot – az elnök az elnökhelyettes, a főszerkesztő, a szakterületi koordinátorok és az 

Ellenőrző Bizottság tagjai kivételével – az elnök vagy a Küldöttgyűlés írhat ki a 67. § rendelkezései 

alapján. 

Az Önkormányzat elnöke 

55. § (1) Az elnök vezeti és képviseli az Önkormányzatot. 

(2) Az elnök általános utasítási joggal rendelkezik az – az Ellenőrző Bizottság tagjait leszámítva – 

az Önkormányzat tisztségviselői tekintetében. 

(3) Az elnök jogosult képviselni az Önkormányzatot minden olyan testületben, ahova az 

Alapszabály vagy az Önkormányzat valamely döntéshozó testülete mást nem delegál. 

(4) Az elnököt saját tagjai közül az Önkormányzat aktív státuszú tagjai választják és hívják vissza. 

(5) Az elnök nem állhat közalkalmazotti jogviszonyban az Egyetemmel. Amennyiben az fennáll, 

köteles azt megválasztásától számítva 21 napon belül megszüntetni. 

 

56. § (1) Az elnök feladata 

a) a kari hallgatói érdekképviselet irányítása; 

b) a Küldöttgyűlés és a Választmány munkájának koordinálása; 

c) az Önkormányzat képviselete kari, egyetemi és országos testületekben, fórumokon, 

valamint rendezvényeken. 

(2) Az elnök tisztsége alapján tagja 

a) Szenátusnak; 



b) Kari Tanácsnak; 

c) a Dékáni Tanácsnak; 

d) az ELTE HÖK Küldöttgyűlésének; 

e) az ELTE HÖK Elnökségének; 

f) az Önkormányzat Küldöttgyűlésének; 

g) az Önkormányzat Választmányának. 

(3) Megválasztásával az Önkormányzat az alábbi testületekbe jelöli: 

a) Kari Hallgatói Fegyelmi Testület; 

b) Kari Költségvetési Bizottság; 

c) Kari Jegyzetbizottság. 

(4) Az elnök tisztsége alapján az Önkormányzat lapjának felelős kiadója. 

(5) Az elnök megbízatása megszűnik: 

a) önkormányzati tagságának megszűnése esetén; 

b) lemondással; 

c) az önkormányzati ciklus végeztével; 

d) ha jogszabályban, jelen Alapszabályban vagy egyéb egyetemi szabályzatban foglalt 

összeférhetetlenség megszüntetésére rendelkezésre álló időn belül nem szünteti meg az 

összeférhetetlenség okát; 

e) visszahívással. 

(6) Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti, amennyiben jogszabály vagy 

egyéb egyetemi szabályzat ettől eltérően nem rendelkezik. 

(7) A lemondást a Küldöttgyűlés számára szóban vagy saját kezűleg aláírt írásos nyilatkozattal kell 

megerősíteni. 

Az Önkormányzat elnökhelyettese 

57. § (1) Az elnök munkáját elnökhelyettes segíti. Az elnökhelyettes részt vesz az Önkormányzat 

munkájának koordinálásában. 

(2) Az elnökhelyettes feladata 

a) szervezni és összehangolni a tisztségviselők tevékenységét; 

b) folyamatosan figyelemmel kísérni a Választmány és Küldöttgyűlés munkáját; 

c) összehívni és vezetni a tisztségviselői üléseket; 

d) szervezni és koordinálni a hallgatói képviselőknek és tisztségviselőknek az érdekképviseleti 

munkára vonatkozó továbbképzését, érdeklődő hallgatók számára az Önkormányzat 

érdekképviseleti munkájáról való tájékoztatás, valamint segíteni az érdeklődő hallgatók 

érdekképviseleti munkába történő bekapcsolódását. 

(3) Az elnökhelyettes nem állhat közalkalmazotti jogviszonyban az Egyetemmel. Amennyiben az 

fennáll, köteles azt 21 napon belül megszüntetni. 

(4) Az elnökhelyettes nem töltheti be az Alapítvány elnöki vagy titkári pozícióját. 

 

58. § (1) Az elnökhelyettest az elnök nevezi ki. Amennyiben az elnökhelyettes személye változik, 

az elnöki ciklus közben az elnökhelyettes személyét jóvá kell hagynia a Küldöttgyűlésnek 

kétharmados többséggel. 

(2) Az elnökhelyettes tisztsége alapján tagja a Választmánynak. 

(3) Az elnökhelyettes megbízatása megszűnik 



a) önkormányzati tagságának megszűnése esetén; 

b) lemondással; 

c) az önkormányzati ciklus végeztével; 

d) ha jogszabályban, jelen Alapszabályban vagy egyéb egyetemi szabályzatban foglalt 

összeférhetetlenség megszüntetésére rendelkezésre álló időn belül nem szünteti meg az 

összeférhetetlenség okát; 

e) ha az elnök visszavonja megbízatását; 

f) ha az elnök megbízatása megszűnik. 

(4) A lemondást a Küldöttgyűlés számára szóban vagy saját kezűleg aláírt írásos nyilatkozattal kell 

megerősíteni. 

Az elnök választása 

59. § (1) A Választási Bizottság a pályázat kiírása előtt megállapítja az Önkormányzatban szavazásra 

jogosultak számát, a Tanulmányi Hivatal adatai alapján. 

(2) Pályázatot az elnöki tisztség betöltésére a Választási Bizottság ír ki. A kiírásnak tartalmaznia kell 

a ) a jelölés módját és határidejét,  

b) a szavazás módját és idejét, 

c) az elnöki pályázatra vonatkozó – a Választási Bizottság által meghatározott – formai 

követelményeket; 

d) a jelöltséghez szükséges hallgatói aláírások számát 

(3) A pályázatot a Választási Bizottságnak kell kiírnia 

a) a képviselő-választással egyidőben; 

b) 5 munkanapon belül, amennyiben az elnöki tisztség valamilyen okból betöltetlenné válik; 

c) 5 munkanapon belül, amennyiben az elnök bejelenti lemondását. 

(4) A pályázási időszak a választás kiírásakor kezdődik. 

(5) A választási kiírást közölni kell az Önkormányzat lapjában és meg kell jelentetni az 

Önkormányzat honlapján. 

(6) Elnöki tisztségre az Önkormányzat bármely tagja pályázhat, aki pályázatának benyújtásáig 

összegyűjtötte a Választási Bizottság által előzetesen rendelkezésre bocsájtott hitelesített 

aláírásgyűjtő íveken legalább a szavazásra jogosult hallgatók két százalékának támogató aláírását. 

(7) Az indulási szándékot az elnöki pályázat Önkormányzat honlapjára - a Választási Bizottság által 

kiírt módon és határidővel - való feltöltésével lehet jelezni. 

(8) Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) a jelölt nevét, szakját és tanulmányai megkezdésének dátumát; 

b) a jelölt bemutatkozását; 

c) a jelölt elnöki programját; 

d) az elnök megválasztásával kinevezendő elnökhelyettes nevét, szakját és tanulmányai 

megkezdésének dátumát; 

e) a 67. §-ban foglalt tisztségviselői pályázatok kiírásait a 68. § rendelkezéseire tekintettel. 

(9) A pályázatban nevesített elnökhelyettes-jelöltnek írásos nyilatkozatot kell tennie a Választási 

Bizottság számára a pályázási időszak végéig, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. 

(10) A pályázatok benyújtására legalább 10, de legfeljebb 14 napot kell biztosítani, melynek végétől 

legfeljebb 7 nap múlva el kell kezdeni a szavazást. A szavazásra legalább 7, legfeljebb 14 napot kell 

biztosítani, amelyet egy alkalommal, legfeljebb 14 nappal meghosszabbítható. 



 

60. § (1) Szavazásra az Önkormányzat valamennyi aktív státuszú tagja jogosult. 

(2) A szavazás a Választási Bizottság által elkészített elektronikus, vagy a technikai feltételek 

hiányában papír alapú szavazólapokon történik. A szavazólapokon fel kell tüntetni a jelölt(ek) nevét 

(betűrendben), illetve amennyiben a jelölt hozzájárul, legfeljebb igazolványkép méretű fotóját és 

lehetővé kell tenni, hogy a szavazók a támogatni kívánt jelöltet egyértelműen megjelölhessék. 

(3) Minden választásra jogosult hallgató legfeljebb egy jelöltre adhatja le a szavazatát. 

A szavazás titkos. A szavazatokat a választók a Választási Bizottság által felügyelt szavazóurnák 

használatával, vagy a szintén a Választási Bizottság által hitelesnek ítélt elektronikus felületen adják 

le. 

 

61. § (1) A választás érvényes, ha azon a Kar teljes idejű nappali képzésben részt vevő, aktív státuszú 

hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett. 

(2) A Választási Bizottság a szavazási időszak vége után legkésőbb 3 munkanappal megállapítja és 

nyilvánosságra hozza a szavazás végeredményét. A választás eredményét meg kell jelentetni az 

Önkormányzat honlapján és lapjában. 

(3) Az elnökjelöltek közül megválasztásra kerül, aki a leadott szavazatok több mint felét kapja.  

(4) Amennyiben egy jelölt sem kapja meg a szavazatok több mint felét a választási időszak végéig, 

úgy következő szavazási fordulót kell tartani a választási kiírásnak megfelelően, amelyben a két 

legtöbb támogató szavazatot kapó jelölt vesz csak részt. Kivételt képez ez alól, ha kettő vagy több 

jelölt esetén áll fenn szavazategyenlőség az első helyen, úgy ők vesznek részt a következő 

fordulóban, illetve, ha kettő vagy több jelölt esetén áll fenn szavazategyenlőség a második helyen, 

viszont az első helyen nem, ekkor a legtöbb szavazatot szerző jelölttel együtt valamennyien részt 

vesznek a következő fordulóban. (5) Összesen legfeljebb három szavazási fordulót lehet tartani. 

(6) Ha a harmadik forduló is eredménytelen, úgy a Választási Bizottságnak új választást kell kiírnia. 

Amennyiben a megválasztott elnök képviselői mandátummal rendelkezik, úgy az alakuló 

küldöttgyűlési ülés kezdetekor megszűnik képviselői mandátuma. 

(7) A megválasztott elnök mandátuma a hivatalban lévő elnök mandátumának lejártakor keletkezik. 

Amennyiben az elnöki tisztség betöltetlen a megválasztott elnök megbízatása az eredmény 

kihirdetésével veszi kezdetét. 

Az elnök visszahívása 

62. § (1) Amennyiben a Küldöttgyűlés kétharmados határozatot hoz a visszahívásról szóló 

szavazásról, vagy az Önkormányzat bármely tagjának kezdeményezésére a jelen § (10)-(20) 

bekezdései alapján eredményes aláírásgyűjtés történik, úgy a Választási Bizottság 10 napon belül 

köteles szavazást kiírni a visszahívásról. 

(2) Az Ellenőrző Bizottság az elnök visszahívását kezdeményező küldöttgyűlési határozatról 3 

munkanapon belül köteles írásban értesíteni a Választási Bizottságot. 

(3) A szavazás kiírásának meg kell jelennie az Önkormányzat honlapján és lapjában. 

(4) A Választási Bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapítja az Önkormányzatban 

szavazásra jogosultak számát. 

(5) A szavazásra 14 napot kell biztosítani. 

(6) A szavazás titkos, a Választási Bizottság által elkészített szavazólapokon történik. 



(7) A szavazás eredményes, amennyiben az Önkormányzat tagjainak legalább egynegyede leadja a 

szavazatát, és a leadott szavazatok több, mint fele a visszahívási indítvánnyal egyetértő. 

(8) A szavazás eredményét a Választási Bizottság hirdeti ki, eredményes visszahívás esetén az elnök 

megbízatása az eredmény kihirdetésével megszűnik.  

(9) Küldöttgyűlés által kezdeményezett visszahívás esetén a szavazás eredményének kihirdetéséig 

nem kezdeményezhető újabb visszahívás.  

(10) Az Önkormányzat bármely tagja kezdeményezheti az elnök visszahívásáról történő szavazás 

kiírását az Ellenőrző Bizottság felé írásban jelezve a szándékát. A kezdeményező hallgatónak 

közölnie kell a nevét, szakját, Neptun-kódját az Ellenőrző Bizottsággal. 

(11) A visszahívásról szóló szavazás elrendelésére irányuló hallgatói kezdeményezést a Választási 

Bizottság által hitelesített aláírásgyűjtő íveken támogathatják aláírásukkal az Önkormányzat tagjai. 

A támogató aláírás nem visszavonható. A szavazás kiírásra kerül, amennyiben az indítványt az 

Önkormányzat tagjainak legalább két százaléka támogatta. 

(12) A megfelelő számú aláírásgyűjtő ívet a Választási Bizottság köteles a szavazást kezdeményező 

hallgató rendelkezésére bocsátani. 

(13) Saját kezű aláírás mellett – az aláírás hitelességének ellenőrzése céljából – fel kell tüntetni a 

nyilatkozó hallgató teljes nevét, illetve Neptun-kódját, olvasható formában. 

(14) Aláírást az egyetemi polgárok zavarása nélkül az Egyetem területén lehet gyűjteni, nem 

akadályozva ezzel az oktatási és tudományos munkát. 

(15) Az aláírásért az aláíró hallgatót bárminemű előnyben részesíteni vagy erre vonatkozó ígéretet 

tenni tilos. Az aláíró hallgató az aláírásért nem kérheti és nem is fogadhatja el, hogy bármiféle 

előnyben részesítsék. 

(16) A szabálytalanul szerzett aláírás érvénytelennek minősül. 

(17) Az aláírásgyűjtő íveket, azok átvételét követő 30 napon belül, egy alkalommal nyújthatja be a 

szavazást kezdeményező hallgató vagy annak meghatalmazottja a Választási Bizottságnak, melyek 

átvételéről jegyzőkönyv készül. 

(18) Az aláírásgyűjtő ívek hitelességének ellenőrzését a Választási Bizottság végzi a Tanulmányi 

Hivatal adatai alapján. 

(19) Késedelmesen, valamint nem a kezdeményező hallgató vagy meghatalmazottja által benyújtott 

aláírásgyűjtő íven szereplő aláírás érvénytelen. 

(20) Az aláírások ellenőrzését a Választási Bizottságnak a benyújtást követő 15 munkanapon belül 

el kell végeznie és eredményes aláírásgyűjtés esetén ki kell írnia a szavazást. 

Az ügyvivő elnök 

63. § (1) Ha az elnöki tisztség betöltetlen, annak betöltéséig a Küldöttgyűlés az elnöki feladatok 

ellátására egyszerű többséggel ügyvivő elnököt bízhat meg az Önkormányzat tagjai közül. Az 

ügyvivő elnök a Küldöttgyűlésnek csak akkor szavazati jogú tagja, ha egyben képviselő is. Az 

ügyvivő elnök nem minősül tisztségviselőnek. 

(2) Az ügyvivő elnök korlátozott jogkörökkel rendelkezik, feladata:  

a) a kari hallgatói érdekképviselet irányítása; 

b) a Küldöttgyűlés és a Választmány munkájának koordinálása az elnöki jogkörökkel; 

c) az Önkormányzat képviselete kari, egyetemi és országos fórumokon, rendezvényeken; 

d) az ELTE HÖK Elnökség munkájának figyelemmel kísérése; 

e) munkájáról minden küldöttgyűlési ülésen beszámolni; 



f) az elnök tisztségéből adódó delegáltságainak ellátása. 

(3) Az Önkormányzat jelöli azokba a testületekbe, amelyekbe az elnök tisztsége alapján az 

Önkormányzat jelöltje. 

(4) Az ügyvivő elnök mandátuma megszűnik: 

a) a Küldöttgyűlés általi visszahívással; 

b) lemondással; 

c) az önkormányzati tagság megszűnésével; 

d) a ciklus lejártával; 

e) jelen szabályzat, egyéb egyetemi szabályzat vagy jogszabály által megfogalmazott 

összeférhetetlenség megszabott határidőn túli fennállása esetén; 

f) az elnöki tisztség betöltésével; 

g) megbízása után 3 hónappal. 

(5) A lemondást a Küldöttgyűlés számára szóban vagy saját kezűleg aláírt írásos nyilatkozattal kell 

megerősíteni. 

(6) Az ügyvivő elnök nem állhat közalkalmazotti jogviszonyban az Egyetemmel, megválasztása 

esetén köteles azt 21 napon belül megszüntetni, ellenkező esetben megbízatása megszűnik. 

A főszerkesztő 

64. § (1) Az Önkormányzat a hallgatók hatékonyabb informálása érdekében Tétékás Nyúz címen 

lapot ad ki, melynek kivitelezését a főszerkesztő végzi, illetve szervezi meg. 

(2) A főszerkesztő felelős a lap nyomdai kivitelezésének megszervezéséért, a nyomdai 

előkészítéséért, a lap megjelentetéséhez szükséges cikkek megírásáért és a szerkesztőség 

munkájának megszervezéséért. 

(3) A főszerkesztő munkáját az Tétékás Nyúz szerkesztősége segíti. 

A szakterületi koordinátorok 

65. § (1) A szakterületeken folyó munka koordinálására az Önkormányzat szakterületi 

koordinátorokat választ. 

(2) A szakterületi koordinátorok feladata: 

a) a szakterületükhöz tartozó hallgatók tájékoztatása az őket érintő kérdésekről, 

tudnivalókról; 

b) a szakterületükhöz tartozó hallgatók érdekképviselete az érintett szakokért felelős 

szervezeti egységeknél; 

d) a szakterület képviselőinek és delegáltjainak munkája során szerzett információk 

összegyűjtése, és ezekről az illetékes testület(ek), tisztségviselő(k) tájékoztatása; 

e) a Választmánnyal együttműködve az Önkormányzat napi működésének segítése; 

f) az érintett tisztségviselőkkel közösen a szakterület hallgatóinak bevonása a tisztségviselőket 

segítő csoportokba; 

g) a mentorrendszer keretében a szakterület mentorjelöltjeinek toborzása, a szakterületi 

mentorok képzésének és munkájának segítése; 

h) szükség szerint az Önkormányzat feladatainak ellátásához szükséges számú szakterületi 

hallgató bevonása az Önkormányzat munkájába. 

(3) A szakterületi koordinátor beszámolójában részletezi a szakterületi delegáltak tevékenységét. 

(4) A szakterületi koordinátorok munkáját szakterületi csoportok segítik. 



A tisztségviselők választása 

66. § (1) Tisztségviselő megválasztására – az elnök és az elnökhelyettes kivételével – a 

Küldöttgyűlés jogosult. 

(2) Amennyiben az Alapszabály máshogy nem rendelkezik, a Küldöttgyűlés ezt a jogát átruházhatja 

a Választmányra. 

(3) Tisztségviselőnek az Önkormányzat bármely tagja pályázhat. 

 

67. § (1) Tisztségviselői pályázatokat a (2) és (4) bekezdésekben foglalt kivételektől eltekintve az 

elnök vagy kétharmados többséggel a Küldöttgyűlés jogosult kiírni. 

(2) Az elnökválasztás során valamennyi elnökjelölt pályázatának mellékletként tartalmaznia kell a 

következő ciklusra vonatkozó tisztségviselői pályázatok kiírásait. Amennyiben az elnökválasztás 

eredményes, úgy a megválasztott elnökjelölthöz tartozó pályázatokat a Választási Bizottság az 

elnökválasztás eredményének kihirdetésével ki kell írnia. 

(3) A tisztségviselői pályázatokba foglalt feladatköröknek le kell fednie: 

a) az Önkormányzat gazdasági és pénzügyi feladatainak intézése; 

b) a hallgatók tanulmányi ügyekben való tájékoztatása; 

c) az Önkormányzat hirdetési és tájékoztatási felületeinek (különös tekintettel a honlapra, 

levelezőlistákra, közösségi oldalakra) rendszeres frissítése, összehangolása; 

d) ösztöndíjakkal kapcsolatos érdekképviseleti munka koordinálása; 

e) szombathelyi telephelyen tanulmányaikat folytató hallgatók érdekképviseletének 

koordinálása; 

f) a mentorrendszer koordinálása. 

(4) A főszerkesztő, a szakterületi koordinátorok és az Ellenőrző Bizottság tagjai esetén a 

feladatkörökről jelen Alapszabály rendelkezik, külön pályázati kiírás nem születik. Ezekre a 

tisztségekre a pályázás folyamatos. 

(5) Ha az elnökválasztás érvénytelen vagy eredménytelen, akkor a Küldöttgyűlés kötelessége a záró 

küldöttgyűlési ülés alkalmával tisztségviselői pályázatokat kiírni a következő ciklusra. 

(6) Pályázni a megválasztó testület ügyrendjében meghatározott módon lehet. 

 

68. § (1) A kiírt tisztségviselői pályázatoknak tartalmazniuk kell a következő pontokat: 

a) pozíció megnevezését; 

b) a tisztségviselői feladatkör megadását részletesen; 

c) a tisztségviselői ösztöndíj mértékét. 

(2) A kiírt pályázatban a tisztségviselői ösztöndíj nem haladhatja meg a hallgatói normatíva ötven 

százalékát.  

A tisztségviselők választásának menete 

69. § (1) Az elnökre és elnökhelyettesre nem vonatkoznak a 70. § és a 71. § rendelkezései.  

 

70. § (1) A tisztségviselőjelöltnek meg kell erősítenie a pályázási szándékát a megválasztását tárgyaló 

testület ügyrendje alapján. 

(2) A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a tisztségviselői poszt betöltését 

tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés 



esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan 

eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel 

eltekinthet. 

(3) Amennyiben pályázat érkezik egy betöltetlen tisztségre, úgy azt a következő olyan küldöttgyűlési 

ülésen tárgyalni kell, amely eleget tesz a (3) bekezdésben foglaltaknak.  

(4) A jelölés és a tisztség betöltése között a jelöltek tanácskozási joggal vesznek részt a tisztség 

betöltését tárgyaló testület ülésén, amennyiben egyébként nem rendelkeznek tanácskozási vagy 

szavazati joggal. 

(5) Már hivatalban levő tisztségviselő más tisztségviselői posztra történő megválasztása csak akkor 

érvényes, ha az ülésen szóban vagy előzetes írásos nyilatkozattal megválasztása esetére 

haladéktalanul lemond aktuálisan betöltött tisztségéről. 

 

71. § (1) A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik az őket megválasztó testület 

ügyrendje szerint. 

(2) A jelöltek meghallgatása az őket megválasztó testület ügyrendje alapján történik. 

(3) A tisztségviselő-választás legfeljebb három szavazási fordulóból áll. 

(4) Az első és a második fordulóban a tisztség betöltéséhez kétharmados többség szükséges. 

(5) Amennyiben a második fordulóban egyik jelölt sem szerez kétharmados többséget és az 

elutasító szavazatok aránya nem több, mint kétharmad, harmadik fordulóra kerül sor. 

(6) A harmadik fordulóban a tisztség betöltéséhez egyszerű többség szükséges. 

(7) A választás eredménytelen, ha nem kerül jelölt megválasztásra. 

(8) Ha egy korábbi tisztségviselőnek – az elnök kivételével – a legutóbbi záró küldöttgyűlési ülésen 

nem fogadták el a beszámolóját, a következő tisztségviselői pályázatát csak kétharmados többséggel 

lehet támogatni. 

A tisztségviselők szankcionálása és visszahívása 

72. § (1) Tisztségviselő visszahívására – az elnök és az elnökhelyettes kivételével – a Küldöttgyűlés 

jogosult. 

(2) A visszahívási indítvány egyszerű többséggel kerül elfogadásra. 

(3) Amennyiben a visszahívási indítvány elfogadásra kerül, úgy a tisztségviselői pozíció 

megüresedése azonnali hatályú. 

(4) Sikertelen visszahívási indítvány esetén, visszahívásra legközelebb az arra jogosult testület 

következő ülésén kerülhet sor. 

(5) Jelen szakasz rendelkezései nem vonatkoznak az Önkormányzat elnökére és elnökhelyettesére.  

 

73. § (1) Ha az Önkormányzat tisztségviselőjének munkájával kapcsolatban panasz merül fel, az 

adott döntéshozó szerv ügyrendjében meghatározott módon, napirendi pontként bármely erre 

jogosult személy kezdeményezheti a tisztségviselő rendkívüli beszámoltatását a Választmánynál 

vagy a Küldöttgyűlésnél. 

(2) Ha egy tisztségviselő rendes vagy rendkívüli beszámolóját a testület nem fogadja el, a 

tisztségviselő egyhavi ösztöndíját meg kell vonni. 

(3) Amennyiben egy tisztségviselő rendes vagy rendkívüli beszámolóját a beszámoltató testület 

tagjainak kevesebb, mint a kétharmada, de több, mint fele fogadja el, a tisztségviselő következő 

havi ösztöndíja az egyébként meghatározott összeg fele. 



(4) Ha egy tisztségviselő két egymást követő rendes vagy rendkívüli beszámolója nem kerül 

elfogadásra, akkor az elnök köteles előterjesztenie az adott tisztségviselő visszahívását a második 

beszámoló el nem fogadását következő első olyan ülésen, amely jogosult a tisztségviselő 

visszahívására. Amennyiben az elnök két egymást követő rendes vagy rendkívüli beszámolója nem 

kerül elfogadásra, akkor az Ellenőrző Bizottság köteles előterjeszteni a második beszámoló el nem 

fogadását követő leghamarabbi küldöttgyűlési ülésen, hogy szavazás kerüljön kiírásra az elnök 

visszahívásáról. 

(5) Amennyiben egy tisztségviselő két egymást követő rendes vagy rendkívüli beszámolója nem 

kerül elfogadásra, a második beszámolót el nem fogadó testületi ülés és a (4) bekezdés alapján 

visszahívását kezdeményezni hivatott testületi ülés között eltelt időszakban a tisztségviselő 

ösztöndíjának kiutalását fel kell függeszteni.  

(6) Az elnök esetében, ha szavazás kerül kiírásra a visszahívásáról, akkor a szavazás végéig a 

tisztségviselői ösztöndíjának kiutalását fel kell függeszteni. 

A tisztségviselőket érintő általános rendelkezések 

74.§ (1) A tisztségviselők az adott testület ügyrendje alapján kötelesek beszámolni munkájukról 

a) minden rendes küldöttgyűlési ülésen; 

b) a 72. § (1) bekezdése alapján a Választmánynak és a Küldöttgyűlésnek. 

(2) A tisztségviselők kötelesek a feladatkörük elvégzéséhez szükséges szabályzatokat, 

jogszabályokat ismerni és figyelemmel kísérni, azok változásairól az Önkormányzatot tájékoztatni. 

 

75. § (1) A tisztségviselő megbízatása megszűnik: 

a) Küldöttgyűlés általi visszahívással;  

b) önkormányzati tagságának megszűnése esetén; 

c) lemondással; 

d) az önkormányzati ciklus végeztével; 

e) ha jogszabályban, jelen Alapszabályban vagy egyéb egyetemi szabályzatban foglalt 

összeférhetetlenség megszüntetésére rendelkezésre álló időn belül nem szünteti meg az 

összeférhetetlenség okát. 

(2) A lemondást a Küldöttgyűlés számára szóban vagy saját kezűleg aláírt írásos nyilatkozattal kell 

megerősíteni. 

(3) Egy személy csak egy tisztségviselői posztot tölthet be egyszerre. 

(4) A tisztségviselő mandátumának megszűnése után köteles a lezárt és függő ügyeket, a 

tevékenységhez szükséges információkat átadni az elnöknek. Az elnök és az elnökhelyettes 

esetében a vonatkozó rektori utasítás szerint az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 (5) A tisztségviselők nem állhatnak közalkalmazotti jogviszonyban az Egyetemmel. Amennyiben 

az fennáll, kötelesek azt 21 napon belül megszüntetni. 

A tisztségviselői ösztöndíjak 

76. § (1) A tisztségviselők a pályázatukban vállaltaknak teljesítése esetén mandátumuk idejére a 

tanév folyamán havi rendszerességgel közéleti ösztöndíjban részesülnek. 

(2) Az ösztöndíj havi összege legfeljebb az egy főre jutó éves hallgatói normatíva meghatározott 

százaléka, mely az alábbiak szerint kerül kiutalásra: 

a) az elnöknek: 70%; 



b) az elnökhelyettesnek: 55%; 

c) a főszerkesztőnek: 40%; 

d) a szakterületi koordinátoroknak: 25%; 

e) az Ellenőrző Bizottság elnökének: 20%; 

f) az Ellenőrző Bizottság tagjainak: 15%. 

(3) Minden más tisztségviselő számára legfeljebb a pályázati kiírásban szereplő ösztöndíj összeg 

kerül kiutalásra. 

(4) A tisztségviselők tisztségükhöz köthető tevékenységekért másfajta juttatásban nem 

részesülhetnek. 

(5) A havonta kiutalásra kerülő ösztöndíjak összegét a tisztség megnevezésével az Önkormányzat 

honlapján havonta nyilvánosságra kell hozni. 

Az Önkormányzat delegáltjai 

77. § (1) A Küldöttgyűlés és a Választmány az egyetemi, kari testületekbe, illetve szükség esetén 

különböző egyéb szervezetekbe tagokat jogosult delegáltakat választani. 

(2) A delegáltaknak – az Alapítvány kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának kivételével – az 

Önkormányzat tagjainak kell lenniük. 

(3) A delegáltaknak kötelességük az adott testület ülésein megjelenni, azokon legjobb tudásuk 

szerint képviselni az Önkormányzat érdekeit. 

(4) Azon testületek esetén, ahol a delegáltnak lehetősége van mandátumának más személyre való 

átruházására, a delegált és az Önkormányzat elnöke erről közös írásos nyilatkozatban határoz. 

(5) A delegáltak megbízatása megszűnik: 

a) önkormányzati tagságának megszűnése esetén; 

b) lemondással; 

c) az önkormányzati ciklus végeztével; 

d) ha jogszabályban, jelen Alapszabályban vagy egyéb egyetemi szabályzatban foglalt 

összeférhetetlenség megszüntetésére rendelkezésre álló időn belül nem szünteti meg az 

összeférhetetlenség okát; 

e) visszahívással. 

 

A delegáltak választása 

78. § (1) Azokban az esetekben, amikor az Önkormányzat személy delegálására jogosult, a delegálás 

az erről döntő testület bármely szavazati jogú tagjának javaslatára, egyszerű többséggel és titkos 

szavazással történik az erről döntő testület ügyrendje szerint. 

(2) Azon delegáltságokat, melyekről tisztségviselői feladatkör rendelkezik, a Küldöttgyűlés 

jelöltállítás és szavazás nélkül tudomásul veszi. A delegáltság alapjául szolgáló tisztség megüresedése 

esetén a delegáltságokból történő visszahívást a Küldöttgyűlés szavazás nélkül tudomásul veszi. 

A delegáltak visszahívása 

79. § (1) A delegáltak beszámoltatását bármelyik képviselő vagy választmányi tag kezdeményezheti, 

legkésőbb a beszámolót tárgyaló ülés kezdete előtt 72 órával. A beszámolóról egyszerű többséggel 



határoz a delegáltat meghallgató testület. A beszámoló el nem fogadását követően a levezető 

elnöknek indítványoznia kell a (2) bekezdés szerinti visszahívást. 

(2) A delegáltak visszahívásáról az őket megválasztani jogosult testület egyszerű többséggel dönt, 

bármely képviselő vagy választmányi tag előterjesztésére. Sikertelen visszahívási indítvány esetén, 

visszahívásra legközelebb az arra jogosult testület következő ülésén kerülhet sor. 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 

80. § (1) Az Alapítvány fő célja – az alapító okiratában is rögzítettek szerint – az Egyetem 

Lágymányosi Kampuszára járó hallgatóinak szakmai és egyéb közösségi tevékenységének 

támogatása, melyek a Kar és az Önkormányzat szellemiségével összeegyeztethetők.  

(2) Az Alapítvány elnöke és titkára együttes beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Küldöttgyűlés 

és a Választmány felé.  

(3) Az Alapítvány elnökének és titkárának megválasztására az Alapszabály az Önkormányzat 

tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(4) Az Alapítvány Kuratóriumának (a továbbiakban: Kuratórium) és Felügyelő Bizottságának (a 

továbbiakban: Felügyelő Bizottság) tagjait a Küldöttgyűlés választja, illetve hívja vissza. 

(5) Az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén a Küldöttgyűlés, mint az 

alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjait. 

(6) A Kuratórium és Felügyelő Bizottság tagjainak lemondása csak teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott jognyilatkozattal, az addig betöltött 

tisztség pontos megjelölésével érvényes. 

A TTK HÖK mentorrendszere 

81. § (1) Az Önkormányzat a Kar elsőéves alapszakos és osztatlan képzésben részt vevő 

hallgatóinak tanulmányi előmenetelük és a Kar közösségébe való sikeres beilleszkedésüket 

elősegítendő mentorrendszert működtet. 

(2) A mentorrendszer a Küldöttgyűlés által elfogadott mentorkoncepció alapján működik.  

(3) A mentorrendszer működtetését és az (1) bekezdésben megfogalmazott feladatokat az 

Önkormányzat tagjai közül választott mentorok útján látja el.  

(4) A mentorok kiválasztásának elvét a mentorkoncepció tartalmazza. 

VI. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

82. § (1) Ezen Alapszabály az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 2017. január 5-én hozott 

határozata alapján a Szenátus jóváhagyásának napján, 2017. január 16-án, a jóváhagyást követően 

azonnal hatályba lép. 

(2) Ezen Alapszabály módosítása az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 2017. november 14-én 

hozott határozata alapján a Szenátus jóváhagyásának napján, 2018. február 12-én, a jóváhagyást 

követően azonnal hatályba lép. 



 

 

 

Ellenőrző Bizottság ügyrendje 

 
1. §  

Az Ellenőrző Bizottság összehívása 

(1) Az Ellenőrző Bizottság (továbbiakban: EB) ülését az EB elnöke (vagy az egyik tagja 

amennyiben az elnöki tisztség betöltetlen) hívja össze. 

(2) Ugyancsak ülést kell tartani akkor, ha ezt az EB bármely tagja írásban kérvényezi. 

(3) A EB rendes vagy rendkívüli ülést tarthat. A Bizottság a rendkívüli ülésen minden, a 

hatáskörébe tartozó ügyben döntést hozhat, ez alól kivétel az EB elnök megválasztása, illetve 

állásfoglalások meghozatala. 

(4) Rendes ülés esetén a meghívókat az ülés kezdete előtt legalább 36 órával, rendkívüli ülés 

esetén 12 órával ki kell küldeni az EB tagjainak, megjelölve az ülés helyét, időpontját és 

javasolt napirendjét. 

2. §  

Az Ellenőrző Bizottság üléseinek nyilvánossága 

(1) Az EB üléseiről készült emlékeztetők nyilvánosak. 

(2) Az EB ülései zártak, melyeken a bizottság tagjai vehetnek részt, a bizottság kétharmados 

többséggel megfigyelési vagy tanácskozási jogot szavazhat az Egyetem hallgatóinak. 

 

3. §  

Határozatképesség 

(1) Szavazati joga az EB tagjainak van. 

(2) Az ülés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. 

 

4. §  

A levezető elnök 

(1) Az ülés levezető elnöke az EB elnöke. Indokolt esetben egy-egy ülésre helyettesíttetheti 

magát az EB egy másik tagjával, ha ezt a szándékát az általa javasolt levezető elnök 

megnevezésével az ülés megkezdéséig írásban eljuttatja az EB tagjaihoz. Ebben az esetben a 

levezető elnök személyét a Bizottságnak az ülés elején el kell fogadnia. 

     Amennyiben a Bizottság elnöki tisztsége betöltetlen, úgy az első napirendi pont az EB 

elnök választás. 

 

 

(2) A levezető elnök feladatai: 



(a) megnyitja az ülést, 

(b) megállapítja a határozatképességet, 

(c) ismerteti a napirendet, 

(d) vezeti a vitát, 

(e) szükség esetén gondoskodik határozati javaslatok megfogalmazásáról, 

(f) elrendeli a szavazást, 

(g) szünetet rendelhet el, 

(h) lezárja az ülést. 

 

5. §  

A napirend 

(1) Napirendi pont tárgyalását az EB bármely tagja kezdeményezheti. Rendes ülés előtt 

huszonnégy órával beérkezett javaslatokat, rendkívüli ülés esetén az ülés előtt 6 órával 

beérkezett javaslatokat a levezető elnök köteles napirendre venni. 

(2) Az ülés elején el kell fogadni az ülés végleges napirendjét. Az előzetes napirenden 

nem szereplő pontokat az EB csak kétharmados többséggel vehet fel. 

(3) Az ülés közben napirendi pontok felvételére, törlésére, azok sorrendjének 

megváltoztatására kétharmados többséggel van lehetőség. 

 

6. §  

Az ülés menete 

(1) A napirendi pontokat az EB sorban tárgyalja, azokat a levezető elnök nyitja meg és zárja 

le. 

(2) Az EB csak a napirendi pontok által meghatározott kérdésekben foglalhat állást vagy 

hozhat döntést. Döntéseit általában egyszerű többséggel hozza. 

(3) Bármely EB tag ilyen irányú kérésére titkos szavazást kell tartani. Személyi kérdésekben 

mindig titkosan kell szavazni. 

 

7. §  

Az ülés dokumentálása 

(1) Az EB üléseiről emlékeztetőt kell készíteni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az ülés 

helyét és időpontját, a jelenléti ívet, a napirendi pontokat, a hozott határozatok szövegét, a 

szavazati arányokat. 

(2) Az emlékeztetőnek továbbá tartalmaznia kell mindazon felszólalások tartalmi kivonatát, 

amelyeknél ezt a felszólaló kérte. Az emlékeztetőt a levezető elnök által felkért személy 

készíti, és a levezető elnök hitelesíti. Az emlékeztetőket hét munkanapon belül ki kell küldeni 

a Küldöttgyűlés tagjai részére. 

 

 



8. §  

Állásfoglalás 

(1) Ha az EB-hoz az Önkormányzat tagja írásbeli állásfoglalási kérelmet nyújt be, akkor nyolc 

napon belül EB ülést kell tartani. 

(2) Az EB a benyújtott állásfoglalási kérelmekről az Alapszabály 41. § (2) bekezdésének 

alapján határoz. 

9. §  

Az Ellenőrző Bizottság elnöke 

(1) Amennyiben az EB-nak nincs elnöke hét munkanapon belül össze kell hívni az EB ülését. 

(2) A megválasztott elnök mandátuma addig él, amíg az alakuló Küldöttgyűlés új tagokat nem 

nevez ki, az EB vissza nem hívja, vagy le nem mond posztjáról. 

(3) Az elnök megválasztása kizárólag kétharmados többséggel, egy körben történik. 

Eredménytelen választás esetén  ezen ügyrend 9. § első bekezdését kell alkalmazni. 

 

Budapest, 2018.02.13. 



Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének ügyrendje 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Természettudományi Kar 

(továbbiakban: Kar) Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Küldöttgyűlése 

(továbbiakban: Küldöttgyűlés) az Alapszabály rendelkezéseit figyelembe véve az alábbi 

ügyrendet alkotja: 

(legutóbbi módosítás: 2018.02.13.) 

 

1.§ 

A Küldöttgyűlés összehívása 

(1) A Küldöttgyűlés rendes vagy rendkívüli ülést tarthat. A rendkívüli Küldöttgyűlés minden, 

a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben döntést hozhat, kivéve az Alapszabály módosítását 

és az elnök megválasztását. 

(2) A Küldöttgyűlést az elnök hívja össze. 

(3) Ugyancsak ülést kell tartani akkor, ha ezt a szavazati jogú tagok legalább egynegyede 

írásban kéri. A kérelemben meg kell jelölni, hogy rendes, vagy rendkívüli ülés összehívását 

kezdeményezik valamint annak okát. A rendes ülést a kérelem benyújtásától számított húsz, a 

rendkívüli ülést a kérelem benyújtásától számított tíz napon belülre össze kell hívni. 

(4) A rendes ülésre a meghívókat az ülés előtt legalább tizennégy, a rendkívüli ülésre legalább 

hét nappal előbb, elektronikus vagy postai úton ki kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell 

a) a Küldöttgyűlés helyét és időpontját; 

b) a javasolt napirendet. 

(5) A küldöttgyűlési meghívót ugyanilyen határidőkkel le kell közölni az Önkormányzat 

honlapján, illetve amennyiben erre lehetőség van az ülést megelőzően, úgy a lehető legrövidebb 

időn belül meg kell jelentetni az Önkormányzat lapjában. 

 

2.§ 

A Küldöttgyűlés nyilvánossága 

(1) Az Önkormányzat Küldöttgyűlésének ülései, a benyújtott előterjesztések, az ülésekről 

készült jegyzőkönyvek és emlékeztetők nyilvánosak. 

(2) A Küldöttgyűlés ülésein a Kar hallgatói tanácskozási joggal vehetnek részt. 

(3) A Küldöttgyűlés bárki másnak is tanácskozási jogot szavazhat egyszerű többséggel. 

 

 

 



3.§ 

Határozatképesség 

(1) A Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 

a) rendes ülés esetén több mint fele, 

b) rendkívüli ülés esetén több mint egyharmada jelen van. 

(2) A határozatképességet az ülés elején az Ellenőrző Bizottság (amennyiben egyik tagja sincs 

jelen, az összehívó) állapítja meg. 

(3) Az ülés azon időszakaira, ahol az ülésen az Ellenőrző Bizottság legfeljebb egy tagja van 

jelen, a Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság legalább két főre kiegészüléséig (amennyiben 

nem történik meg, az ülés végéig) kétharmados többségű nyílt szavazással szavazatszámláló-

bizottságot választ, mely pontosan két főből áll és az Ellenőrző Bizottság esetlegesen jelen lévő 

tagja mindenképpen benne van. 

(4) Az Ellenőrző Bizottság, illetve a szavazatszámláló bizottság az ülés során folyamatosan 

ellenőrzi a határozatképességet. 

(5) Amennyiben az ülés nem határozatképes, vagy az utolsó napirendi pont megtárgyalása előtt 

elveszti határozatképességét, úgy egy héten belül rendkívüli Küldöttgyűlést kell összehívni, 

amelyen a be nem fejezett napirendi pontokat napirendre kell venni. Amennyiben van olyan 

napirendi pont, amelyről csak rendes küldöttgyűlési ülésen születhet döntés, úgy rendes 

küldöttgyűlési ülést kell összehívni ugyanilyen határidővel. 

 

4.§ 

A levezető elnök 

(1) Az ülés levezető elnöke az Önkormányzat elnöke vagy az általa felkért személy. 

Amennyiben az elnöki tisztség betöltetlen, úgy a Küldöttgyűlés bármely tagja jelölhet levezető 

elnököt. 

(2) Ha a levezető elnök nem az Önkormányzat elnöke, akkor személyét a Küldöttgyűlésnek az 

ülés elején el kell fogadnia egyszerű többségű nyílt szavazással. 

(3) Az ülést a levezető elnök nyitja meg és zárja be. 

 

5.§ 

A napirend 

(1) Napirendi pont tárgyalását az Önkormányzat bármely tagja, illetve tisztségviselője 

kezdeményezheti, írásban, az ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 

legalább hetvenkét órával, írásbeli előterjesztés benyújtásával. Az időben, írásban előterjesztett 

napirendi pontokat a levezető elnök köteles a napirendre felvenni, valamint az ülés hivatalos 

meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt legalább negyvennyolc órával az Önkormányzat 

tagjai számára az Önkormányzat honlapján hozzáférhetővé kell tenni. 



(2) A Küldöttgyűlés rendes üléseinek (az alakuló ülés kivételével) napirendi pontja az elnök, a 

tisztségviselők, illetve az Alapítvány elnökének és titkárának beszámolója a legutóbbi 

küldöttgyűlési ülés óta (záró küldöttgyűlési ülésen az alakuló küldöttgyűlési ülés óta) végzett 

tevékenységükről. 

(3) A beszámolókat legkésőbb 72 órával az ülés kezdete előtt el kell juttatni a képviselőknek. 

(4) Az elnök, a tisztségviselők, illetve az Alapítvány elnökének és titkárának beszámolója 

napirendi pontok előtt az Ellenőrző Bizottság köteles felsorolni a késve beszámolót küldő 

tisztségviselőket. 

(5) A képviselők a tisztségviselői beszámolók elfogadásáról egyszerű többséggel döntenek. 

(6) Az előzetesen meghirdetett napirendi pontokat a levezető elnök napirendre veszi. Újabb 

napirendi pontot az Önkormányzat bármely tagja, illetve tisztségviselője javasolhat az ülés 

elején; ezek napirendre vételéről a Küldöttgyűlés egyenként, kétharmados többségű szavazással 

dönt. 

(7) Az ülés elején el kell fogadni az ülés napirendjét. 

(8) A már elfogadott napirendet az ülés közben a Küldöttgyűlés kétharmados többséggel 

módosíthatja: új napirendi pontot vehet fel, megváltoztathatja a napirendi pontok sorrendjét, 

illetve törölhet elfogadott napirendi pontokat. Egy adott ülésen egy lezárt pontot még egyszer 

napirendre tűzni nem lehet. 

 

6.§ 

Az ülés menete 

(1) A napirendi pontokat a Küldöttgyűlés sorban tárgyalja, azokat a levezető elnök nyitja meg 

és zárja le. 

(2) A Küldöttgyűlés a napirendi pontokban felvetődött kérdésekben szavazással állást foglalhat 

vagy döntést hozhat. Döntéseit az Önkormányzat Küldöttgyűlése egyszerű többséggel, nyílt 

szavazással hozza, amennyiben az Alapszabály, vagy a Küldöttgyűlés ügyrendje nem 

rendelkezik máshogy. 

(3) Bármely képviselő ilyen irányú kérésére titkos szavazást kell tartani. Személyi kérdésekben 

mindig titkosan kell szavazni. 

 

7.§ 

Személyi kérdések 

(1) A Küldöttgyűlés a tisztségviselőket (az Ellenőrző Bizottság kivételével) az Alapszabály 70. 

71. §§-a megkötései mellett az alábbi ügymenettel választja: 

(a) Jelöltállítás, mely az Alapszabály 70. § (1) és (2) bekezdése alapján történik. 



(b) A jelölés akkor érvényes, ha a jelölt elfogadja azt az ülésen, szóban, vagy előzetesen, 

írásban, amikor az illető az Ellenőrző Bizottságnak eljuttatott nyilatkozatában jelzi, 

hogy jelölése esetén vállalja a jelölést. 

(c) A jelöltek a szavazás előtt egymás távollétében röviden ismertetik elképzeléseiket a 

poszt betöltéséről és válaszolnak a jelenlevő tanácskozási és szavazati jogú tagok 

kérdéseire, reagálnak hozzászólásaikra. Jelen bekezdés szabályozása alól  a 

Küldöttgyűlés kétharmados többségű szavazással hozott határozata mellett lehet eltérni. 

Amennyiben a jelöltek nem tudnak megegyezni a sorrendről, a pályázatuk 

beérkezésének sorrendjében kell jelen bekezdés rendelkezéseit végrehajtani. 

(d) Valamennyi jelölt meghallgatása után a jelöltek távollétében a Küldöttgyűlés vitát 

folytat, amely után, amennyiben legalább egy szavazati jogú tag kéri, az összes jelölt 

jelenlétében is folytatható a vita, amelyhez a jelöltek is hozzászólhatnak. 

(e) A vita után titkos szavazásra kerül sor, amely során egy jelöltre adható le szavazat 

vagy az összes jelöltet el lehet utasítani. 

(f) Amennyiben az elutasító szavazatok kétharmados többséget kapnak a választást 

eredménytelennek kell tekintetni. 

(g) Az első fordulóban 

(ga) amennyiben egyik jelölt sem kap kétharmados többséget és az elutasító 

szavazatok aránya nem több, mint kétharmad, második fordulóra kerül sor, amire 

az a) bekezdéstől sorban alkalmazni kell az első forduló rendelkezéseit; 

(gb) a Küldöttgyűlés kétharmados többséggel dönthet úgy, hogy csak az első 

fordulóban két legtöbb szavazatot elérő jelölt indulhasson a második fordulóban. 

(h) A második fordulóban 

ha) amennyiben egyik jelölt sem kap kétharmados többséget és az elutasító 

szavazatok aránya nem több, mint kétharmad, harmadik fordulóra kerül sor, 

amire az (a) bekezdéstől sorban alkalmazni kell az első forduló rendelkezéseit; 

hb) a harmadik fordulóban csak a második fordulóban két legtöbb szavazatot 

elérő jelölt indulhat. (Amennyiben holtverseny alakul ki az első helyen, úgy csak 

a legtöbb szavazatot elért jelöltek indulhatnak a harmadik fordulóban. 

Amennyiben a második helyen alakul ki holtverseny, úgy a legtöbb szavazatot 

kapott jelöltön kívül a második helyen holtversenyben állók indulhatnak a 

harmadik fordulóban.) 

(i) A harmadik fordulóban az a jelölt kerül megválasztásra, aki eléri a leadott szavazatok 

több, mint 50%-át. Amennyiben egyik jelölt sem kap többséget, a választás 

eredménytelen. 

 

 

 



(2) A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság tagjait az Alapszabály 70-71. §§-a megkötései 

mellett az alábbi ügymenettel választja: 

(a) Jelöltállítás, mely az Alapszabály 70. § (1) és (2) bekezdése alapján történik. 

(b) A jelölés akkor érvényes, ha a jelölt elfogadja azt az ülésen, szóban, vagy előzetesen, 

írásban, amikor az illető az Ellenőrző Bizottságnak eljuttatott nyilatkozatában jelzi, 

hogy jelölése esetén vállalja a jelölést. 

(c) A jelöltek a szavazás előtt egymás távollétében röviden ismertetik elképzeléseiket a 

poszt betöltéséről és válaszolnak a jelenlevő tanácskozási és szavazati jogú tagok 

kérdéseire, reagálnak hozzászólásaikra. Jelen bekezdés szabályozása alól a 

Küldöttgyűlés kétharmados többségű szavazással hozott határozata mellett lehet eltérni. 

Amennyiben a jelöltek nem tudnak megegyezni a sorrendről, a pályázatuk 

beérkezésének sorrendjében kell jelen bekezdés rendelkezéseit végrehajtani. 

(d) Valamennyi jelölt meghallgatása után a jelöltek távollétében a Küldöttgyűlés vitát 

folytat, amely után, amennyiben legalább egy szavazati jogú tag kéri, az összes jelölt 

jelenlétében is folytatható a vita, amelyhez a jelöltek is hozzászólhatnak. 

(e) Ezután titkos szavazás során minden képviselő legfeljebb annyi személyre adhatja 

le szavazatát, amennyi betöltetlen tisztség van az Ellenőrző Bizottságban. 

(f) A támogató szavazatok száma alapján sorrendbe állított jelöltek közül, az Ellenőrző 

Bizottságba megválasztható tagok számának megfelelően a legtöbb szavazatot kapott 

jelöltek kerülnek megválasztásra, amennyiben elérik a leadott szavazatok több, mint 

kétharmadát. 

(g) Amennyiben marad betöltetlen tisztség az Ellenőrző Bizottságban, a választás a 

jelöltállítástól újrakezdődik. A választást az (a)-(f) bekezdéssel azonos módon kell 

lefolytatni. 

(h) Amennyiben a második forduló után marad betöltetlen tisztség az Ellenőrző 

Bizottságban, harmadik fordulót kell tartani, ahol a második fordulóban legalább a 

képviselők egyharmada által támogatott jelöltek közül lehet választani (amennyiben 

nincs ilyen, úgy ezt a megkötést figyelmen kívül kell hagyni). A választást az (a)-(e) 

bekezdéssel azonos módon kell lefolytatni. A Bizottság helyeit a jelöltek által 

megszerzett szavazatok sorrendjében kell feltölteni, azok közül, akik egyszerű többséget 

szereztek. 

(3) A Kuratórium elnökének és titkárának megválasztásának menetére a tisztségviselők 

választásának menetére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

(4) A Küldöttgyűlés a delegáltakat az Alapszabály 77-78. §§-a megkötései mellett az alábbi 

ügymenettel választja: 

(a) Jelöltet a Küldöttgyűlés tanácskozási vagy szavazati jogú tagja állíthat. 

(b) A jelölés akkor érvényes, ha a jelölt elfogadja azt, az ülésen, szóban, illetve 

előzetesen, írásban, amikor az illető az Ellenőrző Bizottságnak eljuttatott 

nyilatkozatában jelzi, hogy jelölése esetén vállalja a jelölést. 



(c) Ha egy bizottságba csak egy tagot lehet delegálni, a delegáltak megválasztására a 

tisztségviselők megválasztására vonatkozó (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, 

azzal a megkötéssel, hogy a jelölt(ek) meghallgatására és vitára csak akkor kerül sor, ha 

azt legalább egy képviselő kéri. 

(d) Ha egy bizottságba több tagot lehet delegálni, akkor a jelöltekről listán kell szavazni. 

A támogató szavazatok száma alapján sorrendbe állított jelöltek közül, a bizottságba 

delegálható tagok számának megfelelően a legtöbb szavazatot kapott jelöltek kerülnek 

delegálásra, amennyiben elérik a leadott szavazatok több, mint felét. 

(e) Ha két soron következő jelölt ugyanannyi szavazatot kapott, és mindkettőjük 

megválasztásával a Küldöttgyűlés túllépi a bizottságba delegálható tagok számát, új 

fordulót kell tartani. Ebben a fordulóban már csak az ezekre az azonos számú szavazatot 

kapott jelöltekre lehet szavazni, a bizottságba a legtöbb szavazatot kapott jelöltek 

kerülnek be. Ha így sem sikerül a kérdést eldönteni, újabb szavazási fordulókat kell 

tartani, amelybe mindig az azonos számú szavazatot betöltött jelöltek kerülnek be. 

Amennyiben két egymás után következő választási fordulóba pontosan ugyanazon 

jelöltek kerülnek be, és a kérdést a második fordulóban sem sikerül eldönteni, a 

választást eredménytelennek kell nyilvánítani. 

(f) Amennyiben a (d) pont rendelkezései alapján marad betöltetlen hely egy 

Bizottságban, akkor újabb fordulót kell tartani az (a)-(b) pont szerinti jelöltállítással, 

ahol a maradék hely(ek) a (d) pont rendelkezései alapján kerülnek betöltésre (egy üres 

hely esetén is). Ezt a folyamatot addig kell ismételni, ameddig van betöltetlen hely az 

adott bizottságban. Ha egy fordulóban senki nem kerül megválasztásra, akkor a 

következő forduló megtartásáról a Küldöttgyűlésnek határoznia kell. 

 

8.§ 

Az ülés dokumentálása 

(1) A Küldöttgyűlés üléseiről hangfelvételt kell készíteni; ez egyben jegyzőkönyvként is 

szolgál. A hangfelvételnek tartalmaznia kell az ülés időpontját, és az összes, a Küldöttgyűlésen 

elhangzott felszólalást, a megvitatott kérdésekben hozott határozatokat. 

(2) A Küldöttgyűlésről a jegyzőkönyv alapján írásos, vázlatos emlékeztetőt kell készíteni. Az 

emlékeztetőt az Önkormányzat jegyzőkönyvvezetője, vagy amennyiben ez a tisztség 

betöltetlen, úgy a levezető elnök  által felkért személy készíti, és a levezető elnök és egy az 

ülésen felkért személy hitelesíti. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az ülés helyét és idejét, a 

napirendet, a megvitatott kérdéseket, a hozzászólókat, a hozzászólások lényegét, a hozott 

határozatok szövegét, a határozatok szavazati arányait és a jelenléti ívet. Ha az ülés során ezt 

bármely felszólaló kéri, akkor az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az adott felszólalás teljes, 

szó szerinti szövegét is. 

(3) Az emlékeztetőt nyolc napon belül valamennyi képviselőnek és tisztségviselőnek ki kell 

küldeni, valamint az Önkormányzat honlapján is elérhetővé kell tenni. 



Az ELTE TTK HÖK Választási Bizottság ügyrendje 

 

 

1. §  

Az ülés összehívása 
(1) A Választási Bizottság (továbbiakban: VB) üléseit a VB elnöke hívja össze. 

(2) A VB összehívható a tagok egynegyedének írásban benyújtott kérésére. Ekkor a kérésben 

megjelölt helyszínre és időpontra kerül összehívásra az ülést. Az ülés összehívásáról az 

aláírók egyike köteles tájékoztatni a VB tagjait. 

(3) A meghívókat az ülés előtt legalább tizenkét órával valamennyi tagnak és az Ellenőrző 

Bizottságnak (továbbiakban: EB) meg kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell 

(a) az ülés helyét és időpontját, 

(b) a javasolt napirendet. 

(4) Rendkívüli esetben 2 órás határidővel is összehívható a VB ülése. Ekkor a napirend 

elfogadása előtt a megjelent tagok egyszerű többséggel döntenek az ülés megtartásáról. 

 

2. § 

Az ülések nyilvánossága 
(1) A VB ülései zártak. 

(2) A Választási Bizottság ülésein a választási bizottsági tagokon kívül az Ellenőrző Bizottság 

azon tagjai vehetnek részt, akik nem képviselő- vagy elnökjelöltek. 

 

 

3. § 

Határozatképesség 
(1) Az ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 

(2) A határozatképességet az EB jelenlevő tagja (ennek hiányában az elnök vagy az összehívók 

egyike) mondja ki. 

 

4. § 

A napirend 
(1) Napirendi pont tárgyalását a VB bármely tagja kérheti a VB elnökénél. Az ülés előtt 

legalább nyolc órával beérkezett javaslatokat az elnök köteles napirendre venni. 

(2) Az ülés elején el kell fogadni az ülés napirendjét. 

(3) Az ülés közben napirendi pontok felvételére, törlésére, azok sorrendjének megválasztására 

kétharmados többségű szavazással van lehetőség.  

 

5. § 

Az ülés levezetése 
(1) A napirendi pontok tárgyalását a VB elnöke, vagy az általa felkért személy irányítja. 

Amennyiben az elnök nincs jelen, a jelenlevők egyszerű többséggel levezetőt választanak. 

(3) Az ülést a levezető elnök nyitja meg és zárja le. 

 

 



6. § 

Az ülés menete 
(1) A napirendi pontokat a VB sorban tárgyalja, azokat a levezető elnök nyitja meg és zárja le. 

(2) A VB a napirendi pontokban felvetődött kérdésekben szavazással állást foglalhat vagy 

döntést hozhat. Döntéseit a VB egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, amennyiben 

az Alapszabály, vagy a VB ügyrendje nem rendelkezik máshogy. 

(3) A VB az elnök megválasztásáról kétharmados többségű, titkos szavazással szavaz, 

amennyiben az Alapszabály vagy jelen ügyrend másként nem rendelkezik. 

(4) A VB bármely tagjának kérésére a szavazás titkosan történik. 

 

 

7. § 

Az ülés dokumentálása 
(1) A VB üléseiről emlékeztetőt kell készíteni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az ülés 

helyét és időpontját, a jelenléti ívet, a napirendi pontokat, a hozzászólókat, a hozott 

határozatok szövegét, és a szavazati arányokat. 

(2) Az emlékeztetőnek továbbá tartalmaznia kell mindazon felszólalások tartalmi kivonatát, 

amelyeknél ezt a felszólaló kérte. Az emlékeztető készítőjéről a jelenlevők az ülés elején 

egyszerű többséggel határoznak. Az ülés emlékeztetői nyilvánosak, az Önkormányzat 

honlapján közzé kell tenni 3 munkanapon belül. 

 

 

Budapest, 2018.02.13. 



Az ELTE TTK HÖK Választmányának ügyrendje 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Természettudományi Kar 

(továbbiakban: Kar) Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Küldöttgyűlése 

(továbbiakban: Küldöttgyűlés) az Alapszabály rendelkezéseit figyelembe véve az alábbi 

ügyrendet alkotja: 

(legutóbbi módosítás: 2018.02.13.) 

 

1. § 

Az ülés összehívása 

(1) A Választmány üléseit az elnök hívja össze. 

(2) Amennyiben az elnöki tisztség betöltetlen, és nincs ügyvivő elnöki választva, úgy az Ellenőrző 

Bizottság elnökének van joga ülést összehívni a Választmány egynegyedének írásban benyújtott 

kérésére  

(3) A meghívókat az ülés előtt negyvennyolc órával valamennyi képviselőnek és 

tisztségviselőnek ki kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell 

(a) az ülés helyét és időpontját, 

(b) a javasolt napirendet. 

 

2. § 

Az ülések nyilvánossága 

(1) A Választmány ülései, előterjesztései, határozatai, valamint az ülésekről készült 

jegyzőkönyvek és emlékeztetők nyilvánosak. 

(2) A Választmány ülésein az Önkormányzat tagjai, a Kar doktori iskoláinak doktorandusz 

hallgatói és doktorjelöltjei, valamint az Alapítvány elnöke és titkára tanácskozási joggal vesz 

részt. 

 (3) A Választmány - egyszerű többséggel - bármely személynek tanácskozási vagy jogot adhat. 

(4) A Választmány háromnegyedes döntéssel zárt ülést rendelhet el, melyen a Választmány 

szavazati jogú tagjai, az Ellenőrző Bizottság és a Választmány által megnevezett további 

személyek vehetnek részt, illetve a levezető elnök, amennyiben nem rendelkezik szavazati 

joggal. 

 

 

 

 



3. § 

Határozatképesség 

(1) Az ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 

(2) A határozatképességet az Ellenőrző Bizottság mondja ki, és az ülés során folyamatosan 

ellenőrzi. Amennyiben az ülésen az Ellenőrző Bizottság egyik tagja sincs jelen, kétharmados 

szavazással a Választmány egyik tanácskozási vagy szavazati jogú tagját kell megbízni a 

határozatképesség ellenőrzésével, és az esetről az Önkormányzat elnöke a Küldöttgyűlésnek 

köteles beszámolni. 

 

4. § 

A napirend 

(1) Napirendi pont tárgyalását az Önkormányzat bármely képviselője, illetve tisztségviselője 

kezdeményezheti írásban az Önkormányzat elnökénél. Az ülés előtt legalább nyolc órával 

beérkezett javaslatokat az elnök köteles napirendre venni. 

(2) Az ülés elején el kell fogadni az ülés napirendjét. Az előzetes napirenden nem szereplő 

pontokat a Választmány csak kétharmados szavazással vehet fel. 

(3) Az ülés közben napirendi pontok felvételére, törlésére, azok sorrendjének megválasztására 

kétharmados többségű szavazással van lehetőség. Egy adott ülésen egy lezárt pontot még 

egyszer napirendre tűzni nem lehet. 

 

5. § 

Az ülés levezetése 

(1) A napirendi pontok tárgyalását az Önkormányzat elnöke, vagy az általa felkért személy 

irányítja. Amennyiben az elnöki tisztség betöltetlen, úgy a Választmány egy szavazati jogú 

tagja jelölhet levezető elnököt a Választmány tagjai vagy a tanácskozási joggal rendelkezők 

közül. 

(2) Ha a napirendi pont tárgyalását nem az Önkormányzat elnöke irányítja, akkor személyét a 

Választmánynak egyszerű többséggel el kell fogadnia. 

(3) Az ülést a levezető elnök nyitja meg és zárja le. 

 

6. § 

Az ülés menete 

(1) A napirendi pontokat a Választmány sorban tárgyalja, azokat a levezető elnök nyitja meg 

és zárja le. 



(2) A Választmány a napirendi pontokban felvetődött kérdésekben szavazással állást foglalhat 

vagy döntést hozhat. Döntéseit a Választmány egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, 

amennyiben az Alapszabály, vagy a Választmány ügyrendje nem rendelkezik máshogy. 

(3) A Választmány személyi kérdésekben kétharmados többségű, titkos szavazással szavaz, 

amennyiben az Alapszabály vagy jelen ügyrend másként nem rendelkezik. 

 

7. § 

Személyi kérdések 

(1) A Választmány a tisztségviselőket az Alapszabály 70-71. §§-a megkötései mellett az alábbi 

ügymenettel választja: 

(a) Jelöltállítás, mely az Alapszabály 70. § (1) és (2) bekezdése alapján történik. 

(b) A jelölés akkor érvényes, ha a jelölt elfogadja azt az ülésen, szóban, vagy előzetesen, 

írásban, amikor az illető az Ellenőrző Bizottságnak eljuttatott nyilatkozatában jelzi, 

hogy jelölése esetén vállalja a jelölést. 

(c) A jelöltek a szavazás előtt egymás távollétében röviden ismertetik elképzeléseiket a 

poszt betöltéséről és válaszolnak a jelenlevő tanácskozási és szavazati jogú tagok 

kérdéseire, reagálnak hozzászólásaikra, amennyiben jelen vannak. Jelen bekezdés 

szabályozása alól a tisztségviselőt a Választmány kétharmados többségű szavazással 

hozott határozata mellett lehet eltérni. Amennyiben a jelöltek nem tudnak megegyezni 

a sorrendről, a pályázatuk beérkezésének sorrendjében kell jelen bekezdés 

rendelkezéseit végrehajtani. 

(d) Valamennyi jelölt meghallgatása után a jelöltek távollétében a Választmány vitát 

folytat, amely után, amennyiben legalább egy szavazati jogú tag kéri, az összes jelölt 

jelenlétében is folytatható a vita, amelyhez a jelöltek is hozzászólhatnak. 

(e) A vita után titkos szavazásra kerül sor, amely során egy jelöltre adható le szavazat 

vagy az összes jelöltet el lehet utasítani. 

(f) Amennyiben az elutasító szavazatok kétharmados többséget kapnak a választást 

eredménytelennek kell tekintetni. 

(g) Az első fordulóban 

(ga) amennyiben egyik jelölt sem kap kétharmados többséget és az elutasító 

szavazatok aránya nem több, mint kétharmad, második fordulóra kerül sor, amire 

az (a) bekezdéstől sorban alkalmazni kell az első forduló rendelkezéseit; 

(gb) a Választmány kétharmados többséggel dönthet úgy, hogy csak az első 

fordulóban két legtöbb szavazatot elérő jelölt indulhasson a második fordulóban. 

 

 

(h) A második fordulóban 



(ha) amennyiben egyik jelölt sem kap kétharmados többséget és az elutasító 

szavazatok aránya nem több, mint kétharmad, harmadik fordulóra kerül sor, 

amire az (a) bekezdéstől sorban alkalmazni kell az első forduló rendelkezéseit; 

(hb) a harmadik fordulóban csak a második fordulóban két legtöbb szavazatot 

elérő jelölt indulhat. (Amennyiben holtverseny alakul ki az első helyen, úgy csak 

a legtöbb szavazatot elért jelöltek indulhatnak a harmadik fordulóban. 

Amennyiben a második helyen alakul ki holtverseny, úgy a legtöbb szavazatot 

kapott jelöltön kívül a második helyen holtversenyben állók indulhatnak a 

harmadik fordulóban.) 

(i) A harmadik fordulóban az a jelölt kerül megválasztásra, aki eléri a leadott szavazatok 

több, mint kétharmadát. Amennyiben egyik jelölt sem kap kétharmados többséget, a 

választás eredménytelen. 

(2) A Választmány a delegáltakat az Alapszabály 77-78. §§-a megkötései mellett az alábbi 

ügymenettel választja: 

(a) Jelöltet a Választmány tanácskozási vagy szavazati jogú tagja állíthat. 

(b) A jelölés akkor érvényes, ha a jelölt elfogadja azt, az ülésen, szóban, illetve 

előzetesen, írásban, amikor az illető az Ellenőrző Bizottságnak eljuttatott 

nyilatkozatában jelzi, hogy jelölése esetén vállalja a jelölést. 

(c) Ha egy bizottságba csak egy tagot lehet delegálni, a delegáltak megválasztására a 

tisztségviselők megválasztására vonatkozó (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, 

azzal a megkötéssel, hogy a jelölt(ek) meghallgatására és vitára csak akkor kerül sor, ha 

azt legalább egy szavazati jogú tag kéri. 

(d) Ha egy bizottságba több tagot lehet delegálni, akkor a jelöltekről listán kell szavazni. 

A támogató szavazatok száma alapján sorrendbe állított jelöltek közül, a bizottságba 

delegálható tagok számának megfelelően a legtöbb szavazatot kapott jelöltek kerülnek 

delegálásra, amennyiben elérik a leadott szavazatok legalább felét. 

(e) Ha két soron következő jelölt ugyanannyi szavazatot kapott, és mindkettőjük 

megválasztásával a Küldöttgyűlés túllépi a bizottságba delegálható tagok számát, új 

fordulót kell tartani. Ebben a fordulóban már csak az ezekre az azonos számú szavazatot 

kapott jelöltekre lehet szavazni, a bizottságba a legtöbb szavazatot kapott jelöltek 

kerülnek be. Ha így sem sikerül a kérdést eldönteni, újabb szavazási fordulókat kell 

tartani, amelybe mindig az azonos számú szavazatot betöltött jelöltek kerülnek be. 

Amennyiben két egymás után következő választási fordulóba pontosan ugyanazon 

jelöltek kerülnek be, és a kérdést a második fordulóban sem sikerül eldönteni, a 

választást eredménytelennek kell nyilvánítani. 

(f) Amennyiben a (d) pont rendelkezései alapján marad betöltetlen hely egy 

Bizottságban, akkor újabb fordulót kell tartani az (a)-(b) pont szerinti jelöltállítással, 

ahol a maradék hely(ek) a (d) pont rendelkezései alapján kerülnek betöltésre (egy üres 

hely esetén is). Ezt a folyamatot addig kell ismételni, ameddig van betöltetlen hely az 

adott bizottságban. Ha egy fordulóban senki nem kerül megválasztásra, akkor a 

következő forduló megtartásáról a Választmánynak határoznia kell. 



 

8. § 

Határozat levélszavazással 

(1) Indokolt esetben, a TTK HÖK elnökének, illetve ügyvezető elnökének javaslatára a 

Választmány szavazati jogú tagjai elektronikus úton is szavazhatnak és határozatot hozhatnak 

pályázatokról, az arra kialakított szavazólapon, mely tartalmazza a határozati javaslatot.  A 

Választmány levelező listáján ezt közzé kell tenni. 

(2) A 8. § (1) rendelkezései nem érvényesek, amennyiben személyi kérdésekben hoz a 

Választmány határozatot. 

(3) Az elektronikus levél tárgyában szerepelnie kell a határozat tárgyának. A szavazás, a levél 

kézhez vételétől kezdve, a levél törzsében megjelölt időpontig zajlik. Legalább 48 órát kell 

biztosítani a szavazásra. A határidő után beérkezett szavazatokat érvénytelennek kell tekinteni. 

(4) A szavazás érvényes, amennyiben a 3. § (1) rendelkezései értelmében a szavazati jogú tagok 

több, mint fele leadta érvényes szavazatát. Az Ellenőrző Bizottság összesíti a szavazatokat a 6. 

§ (2) alapján, és eredményt hirdet a Választmány levelezőlistáján. 

 

9. § 

Az ülés dokumentálása 

(1) A Választmány üléseiről hangfelvételt kell készíteni; ez egyben jegyzőkönyvként is szolgál. A 

hangfelvételnek tartalmaznia kell az ülés helyét és időpontját, a napirendi pontokat, az összes, a 

Választmányon elhangzott felszólalást, a megvitatott kérdésekben hozott határozatokat és a 

szavazati arányokat. 

(2) A Választmányról írásos emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a levezető elnök és egy az ülésen 

felkért személy hitelesít. 

 (2 3) Az emlékeztetőnek továbbá tartalmaznia kell mindazon felszólalások tartalmi kivonatát, 

amelyeknél ezt a felszólaló kérte. Az emlékeztetőt a jegyzőkönyvvezető készíti. A  

jegyzőkönyvvezető távolléte vagy a poszt betöltetlensége esetén az elnök által felkért személy 

készíti, az elnök és a felkért személy hitelesíti. Az emlékeztetőnek négy munkanapon belül 

valamennyi képviselőnek és tisztségviselőnek meg kell küldeni, és fel kell tenni az 

Önkormányzat honlapjára. 

 


