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Emlékeztető 
AZ ELTE TTK HÖK RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRŐL 

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Fruzsina Réka 

Az ülés helye és ideje: Microsoft Teams, 2021. 06. 25. 16:00 

Jelen vannak: Szavazati joggal: Jeges Viktor Péter (elnök), Kása Kata Hanga, Hódosi Krisztina 

Emilia, Nyitrai Ákos László, Károlyi Dorottya, Maller Csaba László, Silye Andrea Kata, Tóth 

Katalin Zsófia, Horváth Máté Márk, Sasvári Péter (biológia- és környezettudomány), Mig 

András, Horváth Anita Krisztina, Papp János, Malatinszky Adél Klára, Sarus Balázs (fizika), 

Fritz Petra, Ádám Rozália, Tuza Benedek, Glück Krisztina, Szekeres Kata (földrajz- és 

földtudomány), Szaló-Pál Kinga, Simonka Tamás, Pintér Bence, Szabó Boglárka (kémia), 

Akály Alexandra Matilda, Keszthelyi Szilvia, Komáromi István, Horváth Matilda Anna 

(matematika), Kutas Domonkos, Németh Friderika Bianka, Pádár Kitti, Nagy Fruzsina Réka, 

Bartha Márton, Lőrincz Péter, Juhász Anna Tímea és Kosztyó Péter (tanárképzés). 

Tanácskozási joggal: Dénes Dorottya, Hegedűs Dávid, Juharos Eszter Diána, Kovács Zoltán, 

Őri Bálint, Papp Gergely Sándor, Pánczél Emese és Silling Bianka. 

16:08: Jeges Viktor megnyitja az ülést. 

Mandátumellenőrzés: az ülés 34 fővel határozatképes. 

A napirendi pontok előzetesen ki lettek küldve, ezek a következők: 

1. Bejelentések 

2. Személyi kérdések 

3. Gazdasági ügyek 

4. Egyebek 

Jeges Viktor javasolja a napirend módosítását a Tisztségviselői pályázatok pont beszúrásával a 

Személyi kérdések után. 

16:16: Komáromi István megérkezik. (35 mandátum van jelen.) 

(161)/2021 (VI. 25.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Küldöttgyűlése 28 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 érvénytelen és 7 

távolmaradás mellett elfogadta a módosított napirendet. 

Az elfogadott napirend a következő: 

1. Bejelentések 

2. Személyi kérdések 

3. Tisztségviselői pályázatok 

4. Gazdasági ügyek 

5. Egyebek 
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1. Bejelentések (16:18) 

Jeges Viktor: tegnap eljött hozzánk az EHÖK választásokon induló jelölt és a kabinetje, 

beszélgettünk, megvitattuk a terveket, hogy hogy fog folyni a közös munka, produktív esemény 

volt, sok sikert kívánok a választásokhoz. 

16:19: Tuza Benedek megérkezik. (36 mandátum van jelen.) 

Vígvári Cseperke: szeretnék lemondani a mentorkoordinátori pozíciómról. 

Lőrincz Péter: lemondanék a választmánybeli delegáltságomról, illetve az EHÖK Tanárképzési 

Bizottságban levő delegáltságomról.  

Hambuch Mátyás: lemondanék a Kari Tanácsban levő delegáltságomról, illetve az 

elnökhelyetteségről. 

Jeges Viktor köszöni az előtte szólók munkáját. 

Őri Bálint: lassan véget ér a vizsgaidőszak, szeretnék egy GólyaNyúzt készíteni, amely releváns 

tartalom nélkül nem működhet, mindenki készüljön fel lelkileg, hogy zaklatni fogom a nyáron, 

július végéig szeretném befejezni. 

16:22-kor Jeges Viktor lezárja a napirendi pontot. 

 

2. Személyi kérdések (16:22) 

Lőrincz Péter jelöli Juhász Anna Tímeát a Választmányba, elfogadja a jelölést. 

(162)/2021 (VI. 25.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Küldöttgyűlése 35 igen szavazattal, 0 nem és 2 távolmaradás mellett delegálta Juhász 

Anna Tímeát a Választmányba. 

Lőrincz Péter jelöli Juhász Anna Tímeát az EHÖK Tanárképzési Bizottságba, elfogadja. 

(163)/2021 (VI. 25.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Küldöttgyűlése 34 igen szavazattal, 0 nem és 3 távolmaradás mellett delegálta Juhász 

Anna Tímeát az EHÖK Tanárképzési Bizottságba. 

Jeges Viktor jelöli Vígvári Cseperkét elnökhelyettesnek. Hozzáteszi, hogy vele indult a 

választáson, emiatt őt jelöli. 

(164)/2021 (VI. 25.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Küldöttgyűlése 34 igen szavazattal, 0 nem és 3 távolmaradás mellett Vígvári Cseperkét 

választotta meg az elnökhelyettes tisztségre. 

Jeges Viktor jelöli Vígvári Cseperkét a Kari Tanácsba, elfogadja a jelölést. 

(165)/2021 (VI. 25.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Küldöttgyűlése 33 igen szavazattal, 0 nem és 4 távolmaradás mellett delegálta Vígvári 

Cseperkét a Kari Tanácsba. 

16:34-kor Jeges Viktor lezárja a napirendi pontot. 
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3. Tisztségviselői pályázatok (16:34)

Jeges Viktor előzetesen kiküldte az e-mailben a pályázati kiírást is, amiben a módosítást

indítványozta. Rendezvényszervező referensünk volt ugye a vírus előtt, csak utána nem volt

indokolt a tisztség korona alatt. Szeptembertől azonban újra meg lehet tölteni tartalommal, kéri

a Küldöttgyűlés támogatását a pályázat kiírásában. Megosztja a tervezett pályázati kiírást

rendezvényszervező referens tisztségre. Ismerteti a kiírást. Az együttműködés a TTK HÖK

tisztségviselőivel alapelvárás. Kari rendezvények szervezésének koordinálása: a szakterületi

rendezvényeket a szakterület csinálja, ilyen szempontból kari szinten indokolt

rendezvényszervező referens, mint pl. szervezési támogatások, teremfoglalás stb.

Együttműködés az EHÖK-kel: főleg gólyabálra kell gondolni, gólyahajóra, nagy karközi

rendezvények. Ezen kívül volt nálunk a kisrendezvényes pályázat, ezt szeretné jövőre

visszahozni, önkormányzati működési keretből is tudunk pályázatokat kiírni, pl. szakmai

szakterületi rendezvények szervezésére, ezzel is a referens foglalkozna. Fontos, hogy javasolja,

hogy a hallgatói normatíva 25%-a legyen a tisztségviselői ösztöndíj, mivel a munkateher nem

egyenletesen oszlik el furán, átlagban így adja ki indokoltra, másrészt a korábbi kiírásokban is

így volt. Ezen kívül azt gondolja, hogy a tisztségre szeptemberben lesz szükség.

Lőrincz Péter: amikor annak idején rendezvényest választottunk, akkor sokunk kifogásolta a

25%-ot (ami akkor még csak 20% volt), mondván a szacskók úgyis mindent megszerveznek,

de ahogy láttam Körtefái Dóra munkáját, bőven indokolt ez az ösztöndíj, nagyon sok munkával

jár a tisztség, támogatom a kiírást.

Jeges Viktor megerősíti, hogy meg volt elégedve Dóri munkájával, olyannyira, hogy

főszerveznek felkérte a gólyatáborba.

16:42: Sasvári Péter elhagyja az ülést. Nyílt szavazás következik.

(166)/2021 (VI. 25.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK

Küldöttgyűlése 34 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás és 1 távolmaradás mellett

elfogadta a rendezvényszervezői referens tisztség pályázati kiírását.

Jeges Viktor kéri Balga Gábort, hogy tegye elérhetővé a kiírást, ill. hozzáfűzi, hogy a

pályázatában szerepelt, hogy szeretne elindítani egy külügyi mentorrendszert, és még azért nem

írná ki a külügyi mentorkoordinátor pozíciót, mert bár ennek a mentorrendszernek már

októberben kéne elindulnia, de talán ezt a tisztséget nem kell feltétlenül szeptember elején

betölteni. Megígéri, hogy szeptemberben beterjeszti a pályázati kiírást.

16:46-kor Jeges Viktor lezárja a napirendi pontot.

 

4. Gazdasági ügyek (16:46) 

Kosztyó Péter megosztja a képernyőjét, melyen a 2021-es év költségvetés-tervezetét láthatjuk. 

Fontos, hogy volt nagy maradvány az előző évről (7.085.830 ft), ehhez kaptunk 3.462.217 ft-

ot az EHÖK Küldöttgyűléstől, így 10.548.047 ft áll rendelkezésünkre. Ennek felosztása: főbb 

dolgokat tudták csak beleírni, fix költségeket, pl. iskolaszövetkezeti kifizetésekre szánt összeg: 

tervezett összeg 500.000 ft, eddig felhasznált 125.400 ft. 



4 

 

Mindenhol próbáltak picit fölé lőni, azért van néhol nagyobb összeg, hogy később ne kelljen 

módosítani. 

Az irodaszer megjött már, maximum ősszel lehet újakat szerezni, ha bármi elfogy. Az a baj, 

hogy amik eddig felhasznált összegként vannak feltüntetve, lehet, hogy ezek sem maradnak 

ezek, elképzelhető, hogy pl. decemberben hozzáadnak egy közbeszerzési díjat és az olyan 

kellemetlen lenne. De valamikor meg visszautalnak, mert olyan nagy tételben rendel az 

egyetem, hogy kedvezményt kapunk, tehát ezek könnyen változnak még. Irodaszer: tervezett: 

150.000 ft, eddig felhasznált: 56.105 ft. 

Fontos, hogy a 3. pontban látható módon végre tudunk venni bútorokat, akár egy asztalt, 

lecserélni a gépeket az északi hallgatói irodában. Tervezett összeg: 1.500.000 ft, eddig 

felhasznált: 200.526 ft. 

Gólyatábor vonat: szereznünk kell, picit fölé van lőve az összeg. Tervezett összeg: 1.300.000 

ft. 

Rendezvények: a COVID utáni időszakban fel kell lendíteni, pl. ha lesz idén közös gólyabál, 

akkor részönkormányzatként kell bele adnunk. Tervezett összeg: 1.300.000 ft. 

Honlapfejlesztés: egy új, normálisan működő oldal elkészítése van tervben, ez kb. ilyen 

árkategóriában van: 600.000 ft. 

TéTéKás Nyúz: Őri Bálint jelezte, hogy 2 nyomtatott Nyúzt szeretne ebben az évben, az árak 

itt lehet, hogy emelkedtek, ez még kétséges, eddig jó árak voltak. Tervezett összeg: 250.000 ft 

HÖOK költségek: ha küldünk résztvevőt vezetőképzőkre és egyéb HÖOK által szervezett 

dolgokra, akkor a részvételi díjukat fizetnünk kell, volt már 2 emberünk ilyen képzésen. 

Tervezett összeg: 50.000 ft, eddig felhasznált: 20.000 ft. 

Egyéb: vésztartalék 4.898.047 ft. Ha bármivel megszaladunk, akkor van hová nyúlnunk. 

Józsa Kornél: tudom, hogy az elmúlt pár évben volt probléma, hogy mi lesz a maradványokkal, 

de ha jól sejtem, akkor hosszútávú megoldásnak látszik, hogy ez az 5 milliós maradvány tovább 

vihető lesz ismét, ugye? 

Jeges Viktor: ez egy jó kérdés, szerintem nem olyan sok múlik azon, hogy hogy fog pontosan 

alakulni az év, a költések, de nekünk a többi részönkormányzathoz képest nagy maradvány volt, 

mert nem volt Orientációs Napok. Egyébként ugye a maradványok újrafelosztásra kerülnek, 

ebben az évben azért lett továbbvive, mert senki nem tudott normálisan költeni. Szerintem, ha 

most sok maradványunk marad, akkor bízom benne, hogy belátó az EHÖK és enged minket 

tovább vinni, mert gyakorlatilag egy Orientációs Napokkal vagyunk lemaradva a többiekhez 

képest. A másik, amit tudnátok kérdezni, ha gondolnátok, hogy volt ugye 7 millió 

maradványunk és erre az évre kaptunk 3,5 milliót, ami kevesebb… 

Kosztyó Péter: a probléma az volt, hogy kevesebb pénzt kapott az EHÖK Küldöttgyűlés idén. 

Van olyan szabály amúgy, ami alapján történik a felosztás, tehát nem minket pécéztek ki ezzel, 

hanem egy szabály mentén osztják a pénzt, így jött ki. Technikailag egyébként ezzel a 3,5 

millióval egész jók vagyunk [felsorol már karokat, akiknek kisebb a kapott összegük], tehát ez 

kicsinek tűnik, de vannak kisebbek, szinte mindenhol nagyobb a maradvány összege, mint az 

allokált összeg. Egyébként a pénz, amit szétosztanak, hallgatói normatívákból jön, ill. a tavalyi 

maradványból. Maradvány 81 millió volt egyetemi szinten és 90 millió jött hallgatói 
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normatívából. Tehát kb. annyi a maradvány, amennyit kapott az EHÖK. Az a kis finomság 

benne, hogy nem volt kiegészítés benne, tehát ehhez adhat a kancellár úr valami pluszt, ez idén 

nem történt meg. 

Jeges Viktor: a kancellár biztosít keretet az ELTE Szolgáltató Kft.-nek, amiből a 

részönkormányzatok használhatnak fel. A másik, hogy mindenki úgy áll hozzá, hogy van 

pénzünk, mert egy évig nem tudtunk normálisan költeni és ezt nem szeretnénk mind most 

elkölteni, hanem ezt a plusz pénzt 2-3 évre szét kell osztani, hiszen nagyon kevés forrásunk lesz 

a jövőben. Úgyhogy szerintem tovább tudjuk vinni a maradványt. 

Balga Gábor: 2020-hoz képest mennyivel gazdálkodunk más összeggel? 

Kosztyó Péter: ez a mostani nagyobb. Tavaly 8 millió körül volt, de amit mondott Viktor is, 

kicsit gondolkodjunk hosszabb távra, tehát normatívából ilyen összegek fognak befolyni, az 

nem nagyon változik, így ha minden évben kb. 3,5 millió tudnak nekünk allokálni, akkor abból 

ha többet költünk minden évben, akkor a maradványból fog fogyni, ez a több évre előre 

gondolkodás jó dolog. 

16:59: Akály Alexandra, Komáromi István és Horváth Matilda Anna elhagyják az ülést (33 

mandátum van jelen.) 

Nyílt szavazás: 

(167)/2021 (VI. 25.) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Küldöttgyűlése 31 támogató szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás és 2 távolmaradás mellett 

elfogadta az ELTE TTK HÖK 2021-es évi költségvetéstervezetét. 

17:01-kor Jeges Viktor lezárja a napirendi pontot. 

 

5. Egyebek (17:01) 

Józsa Kornél: ha minden jól megy, akkor augusztus végén 26-29. között tart a Hallgatói 

Alapítvány egy tábort [Camp], ami jó lesz, gyertek el minél többen és akkor nem megyünk 

csődbe. A másik, hogy szept. 21. kedd az 5vös5 időpontja azt hiszem. 

Jeges Viktor: ne azért gyertek Campre, hogy ne menjen csődbe az alapítvány, mert nem fog 

csődbe menni, hanem azért gyertek, mert nagyon jó lesz. Én is lemegyek. 

Pádár Kitti: bár tudom, hogy még szervezés alatt áll a Gólyatábor, de a BEAC már többször 

keresett, hogy a sportnapot melyik nap tartanánk és hogy a jövő hét végéig jó lenne, ha 

fixálnánk. 

Jeges Viktor ígéri, hogy ír nekik. 

Tuza Benedek: a KMRI [Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság] is pont ezt 

kérte a kommunikációsoktól, hogy szedjék össze, hogy mikor lesznek gólyatáborok, ELTE 

szinten is kivonulnának valahova vagy standdal vagy állomással, egyelőre Kutas Domonkos 

sem mondott még nekik semmit, úgyhogy ha állomásnak nem férnek már bele, akkor felőlem 

szakmai napon is csinálhatnak valamit, csak kérték, hogy valami ELTE szervezeti dologba 

legyenek a gólyatáborba beintegrálva. Ők hoznak I love ELTE-s matricákat stb. 




