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ELTE ÁJK HÖK KÜLDÖTTGYŰLÉS 

 

- Jegyzőkönyv -  

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

Időpont: 2014. március 27. 

Levezető elnök: Tallár Ákos 

Jegyzőkönyvvezető: Bándi Tamás 

 

Tallár Ákos 18 óra 12 perckor megnyitja az ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlését. Az Ellenőrző 

Bizottság megállapítja, hogy a küldöttgyűlés határozatképes: 19 küldött van jelen. 

 

A meghívóban kiküldött napirendhez az alábbi napirend-módosítások érkeztek: 

● Az Ellenőrző Bizottság javasolja, hogy Ellenőrző Bizottság beszámolója az Egyebek 

napirendi pont elé kerüljön, illetve kerüljön fel a napirendi pontok közé az, hogy a 

Küldöttgyűlés válasszon egy újabb főt az Alapszabály-szövegező bizottságba. Az Ellenőrző 

Bizottság napirend-módosító javaslatát a Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta. 

● Vári Zsolt javasolja, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési 

képviselőcsoportjának tagjainak megválasztása a gazdasági ügyekért felelős alelnök 

megválasztása után kerüljön sor. A javaslatot a Küldöttgyűlés tíz igen, öt nem, kettő 

tartózkodás mellett támogatta. 

● Tallár Ákos javasolja, hogy a Bejelentések napirendi pont (gazdasági és oktatásszervezési 

bejelentések) a szavazások utánra kerüljön. A Küldöttgyűlés Tallár Ákos javaslatát egy 

tartózkodás mellett támogatta. 

 

A Küldöttgyűlés Bándi Tamást egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek. 

 

1. Napirendi pont 

 

Gazdasági ügyekért felelős alelnök megválasztása 

 

Tallár Ákos javasolja, hogy a jelölt négy percben mutassa be programját, azt követően pedig 

négy perc álljon rendelkezésre a kérdésekre. A Küldöttgyűlés Tallár Ákos javaslatát 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Sárhegyi István bemutatja programját: átlátható és precíz gazdálkodásra van szüksége a 

Hallgatói Önkormányzatnak. A kettő héttel ezelőtt bemutatott pályázatának pontjain nem 

kíván változtatni, az akkor elmondottakat továbbra is fenntartja. Hangsúlyozza, hogy a 

gólyatábor szervezéséhez elengedhetetlen, hogy legyen gazdasági ügyekért felelős alelnök. 

 

A Küldöttgyűlés nem intézett kérdést a jelölthöz. Tallár Ákos jelzi, hogy igényt tart a vitára. 

Tallár Ákos elmondja, hogy a gólyatábor szervezése elindult, és ahogy Sárhegyi István is 

mondta, szükség lenne arra, hogy a Küldöttgyűlés válasszon gazdasági ügyekért felelős 

alelnököt. Szerinte, aki nem támogatja a jelöltet, az a Hallgatói Önkormányzat 

működőképessége ellen szavaz. Gazdasági ügyekért felelős alelnök nélkül nem képes 

működni a Hallgatói Önkormányzat. 

Keczán Pál szerint szükség lenne egy gazdasági alelnökre, hiszen a gólyatábor és az egyéb 

rendezvények szervezéséhez elengedhetetlen fontosságú, hogy ez a poszt betöltött legyen. 

Palóc André kiemeli, hogy az EHÖK-ben is elhangzott az az óhaj, hogy legyen gazdasági 

alelnök. 
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Bán Olivér Keczán Pál véleményét osztja, szerinte egy plakátnyomtatáshoz is szükség van a 

gazdasági alelnökre. 

 

Szavazás eredménye 

 

Sárhegyi István tizenhat szavazatot kapott, három szavazat érvénytelen volt. A választás 

eredményes, Sárhegyi István a gazdasági ügyekért felelős alelnök. 

 

2. napirendi pont 

 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési képviselőcsoportjának tagjainak 

megválasztása 

 

Jelölések 

● Tóth Réka önmagát és Garamvári Flórát jelölte. 

● Tallár Ákos Palóc Andrét jelölte. 

 

Tóth Réka tíz, Garamvári Flóra tizenegy, Palóc André tizenhét szavazatot kapott.  

 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlésébe delegált: Palóc André 

 

3. napirendi pont 

 

A Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Bordács Bálint tizenöt, Csontos Eszter tizenegy, Tóth Krisztián tizenöt, Mozsolits András 

tizenöt, Pöőr Hunor tizenöt szavazatot kapott. 

Egyik jelölt sem került megválasztásra. 

 

4. napirendi pont 

 

A Kari Tanács hallgatói tagjának megválasztása 

 

Tallár Ákos Oravecz Zsófiát jelölte. 

Oravecz Zsófia tizennyolc szavazatot kapott, egy szavazat érvénytelen volt.  

A Kari Tanácsba delegált hallgató: Oravecz Zsófia 

 

5. napirendi pont 

 

Bejelentések 

 

● Tallár Ákos bejelenti, hogy elvileg a Küldöttgyűlés tagjai hamarosan megismerhetik a 

rektori vizsgálatot. Tallár Ákos bemutatja az új irodavezetőt, Hartai Liát. 

● Palóc André hangsúlyozza, hogy a HÖK Iroda egy munkahely, és azt kéri a Küldöttgyűlés 

tagjaitól, hogy az irodát úgy használják, ami egy munkahelytől elvárható, és olyan dolog, ami 

nem odatartozik, az ott ne történjen, ugyanis sok hallgató panaszkodott állítása szerint, hogy 

oda betérve olyan érzése volt, mintha zavarnák az irodában lévőket. 

● Kiss Szilárd harmadéves levelező tagozatos joghallgató jelzi, szeretne néhány szót szólni a 

Küldöttgyűléshez. A Küldöttgyűlés egy tartózkodás mellett támogatta, hogy Kiss Szilárd 

hozzászólhasson az üléshez. Kiss Szilárd elmondja, hogy véleménye szerint a kari büfé árai 
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magasak. A büfé álláspontja az, hogy magasak a bérleti díjak, ám szerinte – egyeztetve a 

hallgatókkal - igény lenne a hallgatók részéről, hogy az árak alacsonyabbak legyenek, mert 

jelen állás szerint a diákok zsebéből sok pénzt kivesznek. Kéri, hogy a HÖK lépjen fel annak 

érdekében, hogy a büfé árai alacsonyabbak legyenek. Tallár Ákos válaszában megköszönte, 

hogy Kiss Szilárd bizalommal fordult a HÖK-höz, és megígérte, hogy a kérésnek megpróbál 

eleget tenni. 

● A Küldöttgyűlésen jelenlévő kriminológus-hallgatók kérdést intéznek Tallár Ákoshoz, 

amiben kérik az elnököt, tájékoztassa őket arról, mikor lesz a kriminológusoknak képviseletük 

a Küldöttgyűlésben. Tallár Ákos tájékoztatja a hallgatókat, hogy az Alapszabály-szövegező 

bizottság megkezdte munkáját, külön foglalkozott a HÖK a választási rendszer 

újragondolásával, és várhatóan szeptemberben lehet alapszabály-módosítás, aminek 

eredményeképp akkor már a kriminológusoknak is lesz képviseletük. Addig Bán Olivér mint 

ügyvivő foglalkozik a kriminológus hallgatókkal.  

 

*** KIEGÉSZÍTÉS Eperjesi Zsolt kérelmére*** 

 

 Eperjesi Zsolt a berekesztés előtt felkérte a képviselőket, hogy maradjanak. Mivel az 

oktatási ügyekkel kapcsolatos aktuális kérdéseket kiemelten fontos lenne megvitatni, így 

különösen a HKR kari különös részének módosítását, a HÖK ezzel kapcsolatos javaslatait, 

illetve a Tanulmányi Hivatal reakcióját, továbbá a jogász nappali képzés differenciált 

alternatív kurzusainak előfeltétel-módosítással kapcsolatos kérdéseit, és a jogász képzés, 

tanterv jövőbeni reformjával kapcsolatos kérdéseket, javaslatokat. 

 

Tallár Ákos 19 óra 3 perckor berekeszti az ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlését, mivel az 

időközben határozatképtelen lett. 


