
1 
 

 

 

Jegyzőkönyv,  

amely készült 

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

Hallgatói Önkormányzata Közgyűlésének 

2015. szeptember 23-i üléséről 

 

Jelen vannak (mellékelt jelenléti ív szerint):  

Tanszéki küldött: 8 fő 

Szavazati jogú tag: 8 fő 

Tanácskozási jogú tag: 3 fő 

 

Levezető elnök: Nász Renáta 

Jegyzőkönyv- vezető: Utasi Melani 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Varga Veronika és Mészáros Mátyás  

A közgyűlés helyszíne: Tanácsterem (1077, Bp. Wesselényi utca 52. 1. Emelet) 

 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Szentgyörgyváry Laura, Baris Orsolya, Bokor Lilla 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjait a Közgyűlés egyhangúan megszavazta. 

 

 

Nász Renáta levezető elnök megállapítja, hogy az ülés összesen 16 szavazati jogú taggal 

határozatképes, majd megnyitja az ülést. Az ülésről kivonatos jegyzőkönyv készül, a 

felszólalások külön kérésre vehetők szó szerint jegyzőkönyvbe, vagy jegyzőkönyvön kívül. A 

jegyzőkönyvet egy héten belül közre kell adni. 

Nász Renáta ismerteti a közgyűlés menetét. Szavazati jogú tag minden aktív egyetemi 

hallgató, valamint az elnökség tagjai és a tanszéki kapcsolattartók. Tanácskozási jogú tagok 
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az egyetem passzív hallgatói, az oktatók és a meghívott vendégek. Megfigyelő jogú résztvevő 

minden egyéb érdeklődő.  

Nász Renáta javaslatot tesz a közgyűlés napirendjére: 

1. Tájékoztató a választásokról 

2. Az Elnökség általános beszámolója 

 

3. Az LFZE HÖK Elnökének, Elnökhelyettesének, Titkárának és Alelnökeinek megválasztása 

4. Az LFZE HÖK bizottságaiba kerülő képviselők megválasztása 

5. Az Egyetem Szenátusába delegált hallgatói képviselők megválasztása 

6. Az egyetemi bizottságokba delegált hallgatói képviselők megválasztása 

7. Az LFZE HÖK Alapszabályának módosítása 

8. Egyebek 

 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javasolt napirendet.  

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a választásokról. 

 

Ozsvárt Viktória, az LFZE HÖK titkára beszámol a tanszéki képviselőválasztás eredményes 

lezajlásáról. 815 választásra jogosult hallgató közül 231 hallgató adta le idén szavazatát, ezzel 

elérve a 28,3%-os részvételi arányt. Az idei évi Tanszéki Képviselők: 

  

Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke: Gódor Erzsébet 

Egyházzene Tanszék: Lénárt Linda 

Ének Tanszék: Dani Zsuzsanna 

Fúvós Tanszék: Bánki Berta 

Jazz Tanszék: Kárpáti Benedek 

Karmester és Karvezető Tanszék: Mészáros Mátyás 

Népzene Tanszék: Szentgyörgyváry Laura 

Vonós Tanszék: Deák Sára 

Zeneszerzés Tanszék: Czinege Ádám Balázs 

Zenetudományi és Zeneelméleti Tanszék: Bokor Lilla 

Zongora tanszék: Szűcs Dániel 

 

Mivel ez a napirendi pont tájékoztató jellegű volt, nem igényelt szavazást. 

  

 

2. napirendi pont: 

 

 

Az elnökség beszámolója az elmúlt tanévről. 

 

Nász Renáta felszólalásában rövid összefoglalóban megemlítette az elmúlt tanév eseményeit. 

Szó esett a viszonylag jó látogatottságú egyetemi rendezvényekről és a rendkívül sikertelen 

OHV-ről. Az elmúlt tanévben rendszeresek voltak az ellenőrzések egyetemünkön, a 

legkiterjedtebb és legnagyobb jelentőségű az Állami Számvevőszék vizsgálódása, illetve a 

gólyatáborral kapcsolatos adatszolgáltatás volt. Az operabelépők helyzetét nem sikerült 
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megoldani, az Operaház vezetése elzárkózott bármilyen kompromisszumos megoldástól. Nász 

Renáta ezek után röviden kitért a felsővezetéssel kialakított jó kapcsolat ismertetésére. A 

Hallgatói Önkormányzat és az egyetem felsővezetése között még sohasem volt ennyire 

konstruktív a viszony. Az új kancellár az eddigiekben szintén nagyfokú együttműködő-

készségről tett tanúbizonyságot. Nász Renáta egyúttal bejelentette lemondását az elnöki 

posztról, és a legfontosabb jövőbeli feladatnak a konstruktivitást emelte ki. 

 

 

A beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

3. napirendi pont: 

Az LFZE HÖK Elnökének, Elnökhelyettesének, Titkárának és Alelnökeinek megválasztása. 

Farkas András elnökjelölt összefoglalta tervezett programját. 

Beszédében rövid bemutatkozást követően köszönetet mondott Nász Renátának a HÖK-ben 

folytatott eddigi lelkiismeretes és kitartó munkájáért. Farkas András jövőbeli törekvésként 

az eddigieken felüli újabb ösztöndíj lehetőségek felkutatását, bevezetését tűzte ki céljául az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának segítségével. Célja ezzel, hogy a tanulóknak általános 

pénzügyi megoldást nyútjson a megélhetéshez, valamint a tanulmányaik mellett ne legyen 

szükségszerű a munkavállalás ami a gyakorlás hasznos idejét vonná el. Az operabelépők 

ügyében szeretne még próbálkozni, valamint személyes találkozást is tervez a témában 

foglalkoztatott ügyvivőkkel.  

Az elnökjelölt beszédét követően sor került az elnökség megválasztására. 16 hallgatói 

szavazat érkezett. 

Jelöltek: 

 Elnök: Farkas András    16 tám. 

 Elnökhelyettes: Varga Veronika   15 tám., 1 tart. 

 Elnökhelyettes: Szűcs Dániel   14 tám., 2 tart. 

 Titkár: Utasi Melani     16 tám. 

 Gazdasági alelnök:Varga Veronika   16 tám. 

 Diákjóléti Bizottság elnöke: 

  Szentgyörgyváry Laura    15 tám., 1 tart. 

 Tanulmányi alelnök: Szűcs Dániel   16 tám. 

 

A közgyűlés megválasztotta az elnökségi tagokat.  

 

Farkas András ismertette a tervezett ügyrendet.  

Ismertette az LFZE HÖK további munkatársait:  

Külügyi kapcsolattartó: Rippert Péter 

Rendezvényszervezési asszisztens: Kapitány Zsolt 
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Nemzetközi kapcsolattartó: Benkő Minka 

Honlap felelős: Kristofori Ferenc 

A Figaro főszerkesztői: Belinszky Anna , Mona Dániel 

 

Rendezvények sikerességét figyelembe véve a Gólyabál és Liszt-napok szervezéséhez várja 

az akár hallgatói segítségeket, közreműködéseket valamint a LFZE HÖK áldozatos munkáját. 

Az uszodabelépők vétele még folyamatban van. 

Czinege Ádám Balázs kérdése: Liszt téri épületben a gyakorlással mi a helyzet? Van-e 

előrelépés az ügyben? Tanszéki ülések lesznek-e? 

Nász Renáta válasza: Erős a felsővezetési ellenállás a gyakorlással kapcsolatban, mivel 

elsősorban oktatásra van. Rombolások is voltak a 2014/2015 tanév folyamán. Van azonban 

egy olyan lehetőség, hogy ha a tanárok bejelentik a tanítás napján azt, hogy aznap nem jönnek 

be dolgozni, az adott termet aznapra kiadják gyakorlás céljára. A Tanszéki ülésekre a 

hallgatók nem jöttek el.  

Vörös Elma Dóra hozzászólása: Leveleket küldtünk ki a Tanszéki ülésekről ám azokra 

válaszokat nem kaptunk.  

Szűcs Dániel: Sok panasz érkezett a Liszt téri épület III. emeleti gyakorlótermekről. 

Lerongálódott hangszerek, rosszul működő foglalási rendszer. Ne menjünk bele 

látszatmegoldásokba. 

Kárpáti Benedek: Jazz tanszék épületében rendkívül rossz a felszereltség. Projektor, kivetítő 

vászon sőt még a mosdók alapfelszereltsége sincs meg. 

Nász Renáta: A HÖK felkeresi a felszereltséggel kapcsolatban Gáti Attilát. 

Nász Renáta: Nincs több hozzászólás. 

 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyrendet. 

4. napirendi pont: 

Az LFZE HÖK bizottságaiba kerülő képviselők megválasztása. A választáson 16 szavazati 

jogú hallgató vett részt. 

 

Ellenőrző Bizottság jelöltjei:  

 Mészáros Mátyás         

 Vörös Elma Dóra      

 Deák Sára        

 

 

Fegyelmi és kártérítési Bizottság jelöltjei: 

 Czinege Ádám Balázs        

 Bokor Lilla         

 

Választási Bizottság jelöltjei: 

 Kárpáti Benedek        
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 Dani Zsuzsanna         

 Gergely Zsóka  

 

A bizottságok tagjait a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta.   

     

5. napirendi pont: 

Az Egyetem Szenátusába delegált hallgatói képviselők megválasztása. 

Szenátusba delegált jelöltek: 

 Varga Veronika         

 Czinege Ádám Balázs         

 Szűcs Dániel 

A Szenátusba delegált tagokat a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta.  

        

6. napirendi pont: 

Az egyetemi bizottságokba delegált hallgatói képviselők megválasztása. 

Diákjóléti Bizottság jelöltjei: 

 Bánki Berta 

 Gergely Zsóka 

 Pál Ramóna 

 Borda Blanka 

 Bokor Lilla 

Diákjóléti Bizottság elnöki asszisztens: 

 Kárpáti Benedek    

    

Tanulmányi Bizottság jelöltje: 

Rippert Péter 

Tanulmányi Bizottság póttag jelöltje: 

Deák Sára  

A bizottságok tagjait a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta.    

 

 

 

7. napirendi pont: 

 

Nász Renáta előterjesztette az LFZE HÖK Alapszabályának módosítása. A javítás oka 

kizárólag nyelvtani korrekció. (A módosítás mellékletként csatolva megtalálható.) 
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A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

 

 

 

8. napirendi pont: 

Egyebek: 

 

Mivel nem volt további hozzászólás, Nász Renáta megköszönte az elnökség munkáját, a 

részvételt, és az ülést bezárta 20:45-kor. 

 

 

 

 

Nász Renáta 

LFZE HÖK ügyvivő elnök 

Levezető elnök 

 

 

 

 

Utasi Melani 

Jegyzőkönyv-vezető 

 

Kristofori Ferenc 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

Jordanov Enikő 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

Kelt Budapesten, 2015. szeptember 28-án. 

 

Mellékletek: jelenléti ívek, Módosítási javaslat az Alapszabályhoz, az LFZE HÖK ügyrendje, 

Jegyzőkönyv az LFZE HÖK általános választásának szavazatszámláló üléséről. 


