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ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlés 

 

- Jegyzőkönyv - 

 
Időpont: 2014. március 13. 

Helyszín: 1053, Budapest, Kecskeméti utca 10-12. (B/5. gyakorló) 

Levezető elnök: Tallár Ákos 

Jegyzőkönyvvezető: Bándi Tamás 

 

 

Tallár Ákos 16 óra 04 perckor megnyitja az ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlését. Bejelenti, 

hogy mivel az előző küldöttgyűlésen nem sikerült megválasztani a Választási Bizottság 

tagjait, eseti választási bizottság felállítására van szükség, amely összetételére javaslatot tesz 

Palicz András, Pöőr Hunor, Märcz Samu személyeiben. A Küldöttgyűlés egyhangúlag 

megszavazta az eseti választási bizottság tagjait. A Küldöttgyűlés határozatképes: 20 küldött 

van jelen. 

 

A Küldöttgyűlés Bándi Tamást jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztja. 

 

Tallár Ákos javasolja, hogy a meghívóban kiküldött napirendtől a Küldöttgyűlés azzal a 

módosítással térjen el, hogy a második és harmadik napirendi pontok kerüljenek 

megcserélésre. A Küldöttgyűlés egyhangúlag fogadta el a módosító-javaslatot és ezzel a 

napirendet. 

 

1. napirendi pont 

 

Bejelentések 

 

● Tallár Ákos bejelenti, hogy a 2014. március 12-én megtartott kari buli telt házzal zajlott, és 

valamennyi kritériumnak megfelelt, amit előzetesen a Gazdasági Osztály és a Rektori 

Ellenőrzési Osztály támasztott a rendezvénnyel szemben. Továbbá bejelenti, hogy a 

Gólyatábor és a Felező buli szervezése megindul, utóbbira várhatóan április 2-án vagy 3-án 

kerül sor. 

● Märcz Samu tájékoztatja a Küldöttgyűlés tagjait, hogy a tisztségviselőknek a beszámolóikat 

minden hónap nyolcadik napjáig kell elküldeniük az Ellenőrző Bizottságnak. Ennek ellenére 

március hónapban csak három tisztségviselő küldte el beszámolóját az Ellenőrző Bizottság 

részére. Kéri az érintetteket, hogy a jövőben ne késsenek a beszámolóik elküldésével, és 

hangsúlyozza, amennyiben nem változtatnak a tisztségviselők a hozzáállásukon, az elnökkel 

egyeztetve valamilyen szankciót fognak a mulasztás következményeként alkalmazni. 

● Giró-Szász Áron kérdést intéz Märcz Samuhoz, amiben arról érdeklődik, hogyan lett 

megválasztva Märcz Samu az Ellenőrző Bizottság elnökének, amikor a legutóbbi 

küldöttgyűlésen csak egy főt sikerült megválasztani személyében az Ellenőrző Bizottságba. 

Értelmezése szerint szavazást így az Ellenőrző Bizottság nem tud lefolytatni – így elnököt 

sem tudott volna választani -, ilyen összetételben legfeljebb utasításokat adhat az Ellenőrző 

Bizottság. Javasolja, hogy Pozsár-Szentmiklósy Zoltán Tanár Urat kérdezze meg a 

Küldöttgyűlés, hogy szabályos volt-e az Ellenőrző Bizottság megalakítása. Märcz Samu 

válaszában kifejti, hogy az Alapszabálynak megfelelően járt el. 

● Tallár Ákos továbbá bejelenti, hogy mint a Hallgatói Önkormányzat elnöke, olvasta a 

rektori jelentést, amely a gólyatáborban történt visszaélésekkel kapcsolatban készült, és 

felháborítónak találja, hogy még a Küldöttgyűlés tagja lehet az a küldött, akiről – többekkel 
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együtt – a jelentés készült. Eperjesi Zsolt szerint az iratanyag ismeretének hiányában, amíg 

nem ismertek mindenki számára a jelentésben foglalt tények, értékítéletet mondani nem lehet. 

Értékítéletet akkor lehetne alkotni, ha mindenki megismerhetné a jelentést, és nyilvánosságra 

lehetne azt hozni.  

 

2. napirendi pont 

 

Gazdasági ügyekért felelős alelnök megválasztása 

 

A Választási Bizottság bejelenti, hogy két érvényes pályázat érkezett: Garamvári Flóráé és 

Sárhegyi Istváné. Tallár Ákos javasolja, hogy a jelöltek öt percben mutassák be programjukat, 

ezt követően pedig öt perc álljon rendelkezésre a kérdésekre. A Küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadta a javaslatot. 

 

● Sárhegyi István bemutatja a pályázatát: tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy eddig a HÖK-

ben a rendezvényszervezési bizottság tagja volt, és a HÖK gazdasági ügyeibe úgy látott bele, 

mint bármely más hallgató, akinek nincs kapcsolata a HÖK-kel. Átlátható, ésszerű, racionális, 

hatékony, elszámoltatható gazdálkodást szeretne mint alelnök megvalósítani. Fontosnak tartja, 

hogy az oktatási alelnökkel együttműködve ne csak a bulikra, hanem más programokra is 

költsön a HÖK. A kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíjának keretét 

(„jutkert”) pályáztatással működtetné, aminek révén kiküszöbölhetőek lennének a 

visszaélések. Az alapítvány megszüntetését nem preferálja. A gazdasági bizottságon belül 

munkacsoportokat hozna létre, amelyek pályázatok feltérképezésével foglalkozna. 

 

Kérdések Sárhegyi Istvánhoz 

 

Giró-Szász Áron kéri a jelöltet, hogy fejtse ki programját az alapítvány működésével 

kapcsolatban. Sárhegyi István szerint két lehetőség merülhet fel: meg kell szüntetni az 

alapítványt, vagy pedig át kell azt szervezni, és a kuratórium elnökét és a HÖK elnökét mint 

funkciókat szét kell választani, és egy felügyelőbizottság működne. Előbbit azért nem 

preferálja, mert szerinte olyan források szűnnének meg, amik csak azon keresztül érhetők el.  

Palóc André a pályázatban említett ISZTK-rendszer kifejtését kéri. Sárhegyi István kifejti, 

hogy a HKR-ben százalékosan meg vannak határozva, hogy az egyes területek mekkora 

összeget kaphatnak. Javasolja, hogy ezek a százalékos elosztások módosuljanak a sport és 

kultúra javára.  

Eperjesi Zsolt kérdésében arról érdeklődik, hogy milyen típusú szolgáltatásokat akar 

megrendelni megválasztása esetén a jelölt a gólyatáborba, illetve kéri, hogy a jelölt fejtse ki, 

hogy a sport és kulturális, valamint a közművelődési keret elosztását hogyan változtatná meg, 

és hogyan módosítaná a HKR-t a keretelosztással kapcsolatban. Sárhegyi István elismeri, 

ilyen mélységig még nem látott bele a HÖK gazdasági ügyeibe, mert eddig kívülálló volt, de 

elszámoltathatónak és átláthatónak kell lennie a gólyatábornak. A közbeszerzéssel 

kapcsolatban elmondta, hogy szakmailag képzettebb, közbeszerzéssel foglalkozó 

szakembereket kell bevonni a közbeszerzések lebonyolítása folyamán a gazdasági ügyekért 

felelős alelnök mellé. Eperjesi Zsolt az utóbbival kapcsolatban azt kérdezi, hogy a külső 

szakember bevonását ki fizetné ki, amivel kapcsolatban Sárhegyi István elmondja, hogy 

előfordulhat, nem kellene ezért fizetni, ám ha mégis, véleménye szerint megérné, mivel 

nagyobb haszonnal járna egy sikeres közbeszerzés, mintha az sikertelen volna. 

 

● Garamvári Flóra bemutatja programját: elmondja, hogy már van tapasztalata a gazdasági 

ügyek terén a Hallgatói Önkormányzatban, mivel korábban a gazdasági bizottság tagja volt, 
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illetve gazdasági ügyvivő is volt. Kifejti, hogy működő gazdasági bizottságot kell létrehozni, 

hogy átlátható legyen a gazdasági ügyek vitele a hallgatók irányába, és fontosnak tartaná, 

hogy a bizottságba olyan hallgatók kerüljenek be, akik nem a Küldöttgyűlés tagjai, mivel 

szerinte ez magát a HÖK-öt segítené. A honlapon legalább a HÖK gazdálkodásának elvi 

menetét TTK-s mintára közzé kellene tenni, ami szintén az átláthatóságot erősítené. 

Fontosnak tartja, hogy a HÖK weboldalának és a Jurátus hirdetési felületeit növelni kell. 

Szerinte az EHÖK pályázatokat a kari HÖK nem használja ki eléggé, pedig abból forrásokhoz 

lehetne jutni. Tisztességes, átlátható gazdálkodásra van szükség, és fontosnak tartja, hogy ne 

baráti kapcsolatok alapján bírálják el a pályázatokat. 

 

Kérdések Garamvári Flórához 

 

Eperjesi Zsolt kéri a jelöltet, hogy fejtse ki álláspontját arról, hogy ő – szemben a másik 

jelölttel - növelne-e a közművelődési kuratóriumi kereten a sport és kulturális keret terhére, 

hogy az oktatási területre, TDK működésre több forrás jusson. Garamvári Flóra szerint a 

közművelődési- és a sport és kulturális ösztöndíj keretének aránya nem jó, az oktatással 

foglalkozó szervezeteknek kell több forrást biztosítani. Eperjesi Zsolt második kérdésében az 

idegen nyelvi képzésben résztvevő hallgatók HÖK által, pályáztatás útján történő anyagi 

támogatásának lehetőségére kérdezett rá, hogy a jelöltnek erről mi az álláspontja. Garamvári 

Flóra kifejti, hogy az ezzel kapcsolatos törvényi szabályozást még nem nézte meg, s míg erre 

nem kerül sor, ebben a kérdésben nem szeretne nyilatkozni. 

Tóth Réka a gólyatábor szervezésével kapcsolatban azt kérdezi, a jelölt tud-e közbeszerzést 

írni. Garamvári Flóra elmondja, hogy az ÁJK arculatát tükröző közbeszerzést kell készíteni, 

továbbá konzultált már arról, hogyan kell egy ilyet elkészíteni. 

Giró-Szász Áron kifejti, hogy a jelölt a korábbi alelnökkel jó kapcsolatot ápolt, és ezt a 

pályázatában erényként tüntette el. A korábbi alelnök regnálása alatt tanult bele a gazdasági 

ügyek intézésébe, ennek kapcsán Giró-Szász Áron arról érdeklődik, hogyan tudja a jelölt 

garantálni, hogy olyan dolgok ne történhessenek meg újra, mint amik korábban jellemezték a 

HÖK gazdasági ügyeit. Garamvári Flóra kiemeli, hogy Gerencsér Csaba által és nem tőle 

tanult.  

Tallár Ákos az előző kérdéshez kapcsolódva kérdezi, hogy amennyiben a jelölt látta az előző 

alelnök hibáit, korábban miért nem szólalt fel azok ellen konstruktívan. Garamvári Flóra 

kifejti, hogy a hibákat akkor látta már csak, amikor Bubla Áron lemondott. 

 

Vita az alelnökök személyéről 

 

Tallár Ákos szerint az elnök és a gazdasági ügyekért felelős alelnök együttműködése nagyon 

fontos, és felháborítónak tartja azt, ami eddig folyt a HÖK gazdálkodása terén. Szerinte 

Garamvári Flóra kiállt Bubla Áron és Gerencsér Csaba mellett, emiatt nem szeretne vele 

együtt dolgozni. 

Eperjesi Zsolt szerint nem róható fel Garamvári Flórának, hogy egy le nem zárult vizsgálat 

eredménye miatt nem szakította meg kapcsolatát a fent nevezettekkel, akiknek munkáját 

segítette, ugyanakkor döntéseikért a felelősség nem őt terheli. Véleménye szerint Garamvári 

Flóra belelát a gazdasági ügyekbe, jószándékú, ért a közbeszerzésekhez és a gazdasági 

ügyekhez, megfelelő felügyelet mellett el tudná látni ezt a feladatot. 

Giró-Szász Áron szerint Sárhegyi István jó képességekkel rendelkezik, hamar belejönne a 

munkába. Emlékeztetett arra, hogy Garamvári Flóra már elutasítja korábbi barátait, és szerinte 

amit mondtak a korábbi gazdasági ügyekkel kapcsolatban, azok beigazolódtak. 

Palóc André kifejti, hogy Garamvári Flóra nem lenne szerencsés választás, még felügyelettel 

sem szabad rábízni az alelnöki feladatokat. 



 4 

 

Szavazás végeredménye 

 

A Választási Bizottság kihirdeti, hogy Garamvári Flóra nyolc, Sárhegyi István tizenhárom 

szavazatot kapott, így a választás eredménytelen, egyik jelölt sem került megválasztásra. 

 

A szavazás eredményének kihirdetését követően Tallár Ákos jelezte, hogy a Hallgatói 

Önkormányzat működőképességének garantálása érdekében, várhatóan a Küldöttgyűlést 

követő hét péntekére hívja össze az új Küldöttgyűlést, hogy az tudjon gazdasági ügyekért 

felelős alelnököt választani, hiszen addig, míg ez a poszt betöltetlen, nem tud rendesen 

működni a HÖK. Tóth Réka jelezte, hogy nem lenne szerencsés egy pénteki küldöttgyűlés, 

mivel sok küldött pénteken már nem tartózkodik Budapesten, ám ha mégis elkerülhetetlen a 

pénteki küldöttgyűlés összehívása, délelőtti időpontot preferál. Tallár Ákos és Molnár 

Benedek kifejti, a Hallgatói Önkormányzat működőképessége megkívánja, hogy a lehető 

legrövidebb időn belül szavazzon újra a Küldöttgyűlés a gazdasági ügyekért felelős alelnök 

személyéről, a működőképesség garantálása minden küldött érdeke. 

 

3. napirendi pont 

 

Küldöttgyűlési bizottság létrehozása 

 

Tallár Ákos indítványozza, hogy a Küldöttgyűlés hozzon létre egy, az Alapszabály 

szövegezését és módosítását előkészítő bizottságot.  

Tallár Ákos azt kéri a Küldöttgyűléstől, hogy az alábbi összetételű bizottságot alapítsa meg: 

Orbán András, Giró-Szász Áron, Palóc André, Tóth Réka, Garamvári Flóra, Németh Márton, 

Vári Zsolt. Tallár Ákos emellett javasolja, hogy a bizottság megbízatása kettő hónapra 

szóljon. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a bizottság létrehozásáról, annak tagjairól és 

időtartamára vonatkozó elnöki javaslatot. 

 

4. napirendi pont 

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása 

 

● Jelölések: Tallár Ákos Orbán Andrást és Pozsár Andrást jelölte. 

● A Választási Bizottság kihirdeti, hogy Orbán András tizenkilenc és Pozsár András is 

tizenkilenc szavazatot kapott, a szavazás eredményes, mindkét jelölt megválasztásra került. 

 

5. napirendi pont 

 

Választási Bizottság megválasztása 

 

Németh Péter tizennégy, Palicz András tizennégy, Csontos Eszter tizenkilenc, Pöőr Hunor 

húsz, Fehérvári István tizennyolc szavazatot kapott. 

Ezek alapján az ELTE-ÁJK HÖK Alapszabályának (ASZ) 40. § a) pontjában meghatározott 

szavazatarányt Pöőr Hunor és Csontos Eszter szerezte meg. Az ASZ 13. § (5) bekezdésének 

értelmében a korábbi bizottság mandátuma meghosszabbodik, és a betöltetlen helyekről a 

következő küldöttgyűlési ülésen kell szavazni. 

 

6. napirendi pont 
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Kari Tanács és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési 

képviselőcsoportjának tagjainak megválasztása 

 

● Kari Tanács tagjainak megválasztása 

Tallár Ákos Giró-Szász Áront és Pécsvárady Márkot jelölte. Molnár Benedek Németh 

Mártont jelölte. 

A Választási Bizottság kihirdeti, hogy Giró-Szász Áron tizenhét, Pécsvárady Márk tizenkettő, 

Németh Márton kettő szavazatot kapott, egy szavazat érvénytelen volt.  

A Kari Tanácsba delegált hallgató Giró-Szász Áron lett. 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag delegálta Tamás Eszter Kata, külügyekért felelős alelnököt 

tisztségénél fogva a Kari Tanácsba 

 

● Egyetemi Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési képviselőcsoportjának tagjainak 

megválasztása 

Tallár Ákos Giró-Szász Áront, Palóc Andrét, Pozsár Andrást jelölte. Tóth Réka önmagát, Vári 

Zsoltot, Garamvári Flórát jelölte. 

A Választási Bizottsági kihirdeti, hogy Giró-Szász Áron tizenhárom, Palóc André tizenegy, 

Pozsár András tizennégy, Vári Zsolt öt, Garamvári Flóra hat, Tóth Réka nyolc szavazatot 

kapott. Egyik jelölt sem került megválasztásra. 

 

7. napirendi pont 

 

Delegálás a Kari Tanács mellett működő bizottságokba 

 

● Kari Tanulmányi Bizottság Teljes időképzéses albizottsága 

Tallár Ákos Bándi Tamást és Pécsvárady Márkot jelölte. 

A Választási Bizottság kihirdeti, hogy Bándi Tamás húsz, Pécsvárady Márk tizenhat 

szavazatot kapott. 

A Kari Tanulmányi Bizottság Teljes időképzéses albizottságába delegáltak: Bándi Tamás, 

Pécsvárady Márk 

 

● Kari Kreditátvételi Bizottság 

Tallár Ákos Bándi Tamást jelölte. 

A Választási Bizottság kihirdeti, hogy Bándi Tamás húsz szavazatot kapott. 

A Kari Kreditátvételi Bizottságba delegált: Bándi Tamás 

 

● Fegyelmi Bizottság, hallgatói póttag 

Tallár Ákos Bándi Tamást jelölte. 

A Választási Bizottság kihirdeti, hogy Bándi Tamás húsz szavazatot kapott. 

A Fegyelmi Bizottság hallgatói póttagja: Bándi Tamás 

 

Tallár Ákos levezető elnök 18 óra 01 perckor berekesztette az ELTE ÁJK HÖK 

Küldöttgyűlését. 


