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Giró-Szász Áron 19 óra 10 perckor megnyitja az ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlését, és 

felkéri a Választási Bizottságot, hogy tartson mandátum ellenőrzést. A Választási 

Bizottság a mandátum ellenőrzés során megállapítja, hogy 19 küldött van jelen, így a 

Küldöttgyűlés határozatképes.  

A Küldöttgyűlés egyhangúlag Kálocz Adriennt választja meg jegyzőkönyvvezetőnek. 

A kiküldött napirendhez módosító-javaslat nem érkezett, a napirendet a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag fogadta el. 

 

I. napirendi pont: Bejelentések 

Senki nem kívánt bejelentéssel élni. 

 

II. napirendi pont: A Hallgatói Önkormányzat alelnökeinek megválasztása 

 Giró-Szász Áron ismerteti az alelnök választás menetét, mely szerint 

valamennyi alelnök meghallgatására egyidejűleg fog sor kerülni, és a küldöttek 

valamennyiükhöz kérdéseket intézhetnek. Javasolja, hogy a küldöttöknek 

időkeret nélkül legyen lehetősége a kérdések feltevésére. 

 Ella Orsolya kérdése Németh Olíviához, a tudományos és kulturális ügyekért 

felelős alelnökjelölt asszonyhoz: milyen tanulmányi versenyeket szeretne 

szervezni, mi lesz ezekben a Tudományos Diákkörök szerepe? 

A jelölt válaszában elmondja, hogy kétféle tanulmányi versenyt kíván 

megszervezni; (1) alkotmányjogi kérdéseket feszegető verseny, amely célja 

nem egy vizsgatípusú megmérettetés, hanem egy valós vita létrehozása lenne, a 

hallgatók kreativitásának előtérbe helyezését, valamint gondolkodásra hívását 

emeli ki; (2) egy vitakultúrát fejlesztő verseny, amelyet a Tudományos 

Diákkörökkel közösen szervezne meg 

 Bándi Tamás kérdése Deák Milánhoz, az oktatási ügyekért felelős alelnökjelölt 

úrhoz: részképzéses hallgatóként kéri, hogy Deák Milán egy általános, 

szubjektív állapotfelmérést, képet alkosson arról, hogy milyen helyzetben 

vannak a részképzések. 

A jelölt válaszában kiemeli, hogy kiválónak tartja, hogy megnőtt a részidős 

képzésben résztvevő hallgatók képviselete a Hallgatói Önkormányzatban. A 

főcél az lenne, hogy ugyanolyan képviseletük legyen, mint a nappalisoknak, 

ugyanakkor ez nyilvánvalóan nehezen megoldható az eltérő tanrendjük miatt. 

Ennek ellenére az, hogy más alapképzésben részesülnek, mint a nappali 

tagozatos hallgatók, elfogadhatatlan, illetve tisztában van azzal is, hogy a 

vizsgaszervezéssel kapcsolatban is merültek fel gondok, így például nehezen 



oldható meg a délutáni vizsgaidőpontok meghirdetése. Válaszában kitér még 

továbbá arra is, hogy nem csak a részidős, hanem valamennyi képzésen szükség 

lenne általános kurzusleírások, tematikák közzétételére, melyből a hallgatók 

időben tájékozódhatnak a velük szemben támasztott elvárásokról. 

 Bándi Tamás kérdése Deák Milánhoz, az oktatási ügyekért felelős alelnökjelölt 

úrhoz: milyen tekintetben számít a részidős képzések referensére? 

A jelölt válaszában elmondja, hogy van elképzelése arról, hogy ki legyen a 

referens, akinek személyes véleményét fogja szem előtt tartani, szoros 

együttműködést fog vele kialakítani, hiszen a referens ismeri a részidős 

képzések problémáit. 

 Bándi Tamás megjegyzi, hogy a Hallgatói Önkormányzat elnökének, az 

oktatási ügyekért felelős alelnöknek, valamint a részidős képzésekért felelős 

referensnek közös fórumot kell szervezni a részidős képzésben résztvevő 

hallgatók számára, ahol személyesen is el tudják mondani problémáikat. 

 Ella Orsolya kérdése Párkányi Eszterhez, a fejlesztésekért és kapcsolatokért 

felelős alelnökjelölt asszonyhoz: hogyan tervezi fejleszteni a Hallgatói 

Önkormányzat kommunikációját? 

A jelölt válaszában elmondja, hogy kétféle módon képzeli el a Hallgatói 

Önkormányzat kommunikációjának újítását; (1) a „külső”, hallgatók felé 

irányuló kommunikációt szükségszerű fejleszteni, így például előre 

megkérdezni a véleményüket, időben tájékoztatni őket; (2) a Hallgatói 

Önkormányzat „belső”, tagjai közötti kommunikáción is javítani kell, ezt 

különböző workshopok szervezésével érné el 

 Pop Elsa Evelyne kérdése Németh Olíviához, a tudományos és kulturális 

ügyekért felelős alelnökjelölt asszonyhoz: milyen további tervei vannak 

kulturális alelnökként? 

A jelölt válaszában kiemeli, hogy az előző félév során tudatosították a 

hallgatókban, hogy működik Kulturális Bizottság, és elmondja, hogy 

megválasztása esetén továbbra is folytatni szeretné a megkezdett munkát (így 

például színház- és múzeumlátogatás szervezése), valamint örül annak, hogy a 

Perjátszó Körrel sikerült egy jól működő együttműködést kialakítani. Új ötletei 

között szerepel többek közt egy művészettörténeti szeminárium megszervezése 

is. 

 Királyvölgyi Krisztián kérdése Palóc Andréhoz, a rendezvényekért felelős 

alelnökjelölt úrhoz: a továbbiakban is szeretne-e sportjogi eladásokat szervezni, 

ha igen, akkor ezt a sportügyekért felelős referenssel együtt képzeli-e el. 

A jelölt válaszában elmondja, hogy a témák fontosságából, érdekességéből és 

népszerűségből adódóan újra lehet értelmezni a sportot az egyetemen, és a 

további szervezést természetesen a referenssel együtt képzeli el. 

 Schultheisz Mátyás kérdése Deák Milánhoz, az oktatási ügyekért felelős 

alelnökjelölt úrhoz: milyen kapcsolatot tervez kialakítani a tanszékekkel, 

hogyan képzeli el a Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban Hkr.) 

sértések kezelését? 



A jelölt válaszában elmondja, hogy az alaphiba a kommunikáció terén van, 

deficit van a hallgatók és tanszékek közötti párbeszédben. Kiemeli, hogy ezek 

kiküszöbölhető problémák, melyhez mindkét félre szükség van. Elmondja 

továbbá, hogy abból adódóan, hogy a legtöbben már fizetnek az egyetemért, a 

hallgatók nagy része szolgáltató egyetemként néz az intézményre, és emiatt 

jogosan lehetnek elvárásaik. Kiemeli ugyanakkor, hogy az elvárások 

kölcsönösek, a tanszékeknek is lehetnek a hallgatók irányába támasztott 

elvárásaik, csakúgy, mint a hallgatóknak a tanszékekkel szemben. Ilyen, a 

tanszékekkel szembeni elvárás például, hogy szeptembertől valamennyi 

tanszéknek kötelező lesz közzétenni minden általuk tartott tematikáját és 

leírását, valamint a vizsgakövetelményeket a szemeszter elején. Kiemeli, hogy 

ebben Nagy Marianna oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes asszony partner 

lehet. 

 Schultheisz Mátyás kérdése Deák Milánhoz, az oktatási ügyekért felelős 

alelnökjelölt úrhoz: mennyiben lát esélyt a jelölt arra, hogy a tanszékek 

hozzáállása megváltozik? 

A jelölt válaszában elmondja, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, 

hogy megváltozzon a hozzáállásuk, próbálkozni fognak és kiemeli, hogy van 

eszköz a Hallgatói Önkormányzat kezében arra, hogy ezeket az 

alapkövetelményeket betartassák a tanszékekkel. 

Tallár Ákos megjegyzi, hogy az egyetem előző félév végén tudatosította, hogy 

fizetős egyetemként kell kezelni az intézményt, azaz három év kellett hozzá. 

Kiemeli, hogy ebben nagy szerepe volt a fiatal oktatóknak. 

 Bándi Tamás kérdése Deák Milánhoz, az oktatási ügyekért felelős alelnökjelölt 

úrhoz: milyen lehetősége van az oktatási ügyekért felelős alelnöknek arra, hogy 

kikényszerítse a Hkr. azon rendelkezését, miszerint a tanszékeknek kötelező 

egyeztetnie a vizsgaidőpontok kezdési időpontjairól? 

A jelölt válaszában elmondja, hogy megválasztása esetén ő is, valamint Giró-

Szász Áron is részt fog venni azokon az üléseken, melyeken a tanszékek 

meghatározzák a vizsgaidőpontokat, és érvényesíteni fogja a Hkr-ben a 

Hallgatói Önkormányzat számára biztosított jogot. 

 Csige Tamás kéri, hogy Oravecz Zsófia, a politológus ügyekért felelős 

alelnökjelölt asszony ismertesse a pályázatában foglalt azon pontot, mely 

szerint több kötelező tárgyhoz szeretne szemináriumot, illetve érdeklődik, hogy 

ez csak a politológia alapszakon, vagy csak a politikatudomány mesterszakon, 

esetleg mindkettőn esedékes lenne-e. 

A jelölt válaszában elmondja, hogy elsősorban az alapszakon esedékes a 

tantervmódosítás ilyen szempontból, de természetesen mesterszakon is 

üdvözölendő lenne. Kiemeli, hogy a hallgatóknak szüksége van gyakorlati 

órákra is, ezért lenne optimális több szeminárium. 

 Ella Orsolya kéri Oravecz Zsófiát, a politológus ügyekért felelős alelnökjelölt 

asszonyt, hogy ismertesse, miért érzi szükségét a mentorprogram bevezetésének 

politológia képzésen. 



A jelölt a válaszában elmondja, hogy véleménye szerint a mentorrendszer 

szakmai támaszt adhatna a hallgatóknak, azaz nem integrációs célokat 

valósítana meg, hanem a szakmai előmenetel miatt lenne szükséges, főleg 

mesterszakon. 

 Pop Elsa Evelyne kérdése Párkányi Eszterhez, a fejlesztésekért és 

kapcsolatokért felelős alelnökjelölt asszonyhoz: hogyan mutatná be az 

egyetemet a gimnazistáknak? 

A jelölt válaszában megjegyzi, hogy az egyetemnek van már egy imázsfilmje, 

de korábban felmerült az igény, hogy egy újat kellene készíteni. Kitér arra, hogy 

az új kampányfilmben frissíteni kell a koncepciót, és egy barátságosabb, 

közvetlenebb videót kell készíteni. 

 Lupkovics Bálint kérdése Oravecz Zsófiához, a politológus ügyekért felelős 

alelnökjelölt asszonyhoz: hogyan képzeli el a közös munkát a szociális és 

gazdasági ügyekért felelős alelnökkel? 

A jelölt válaszában kiemeli, hogy minden alelnökkel maximálisan együtt fog 

működni.  

 Georgi Valér kérdése Katona Viktóriához, a külügyekért felelős alelnökjelölt 

asszonyhoz: hogyan képzeli el az Erasmus hallgatók képviseletét? 

A jelölt válaszában kitér arra, hogy mivel a Külügyi Kör elnöke és a külügyekért 

felelős alelnök eddig azonos személy volt, e tisztségek szétválásával egy jobban 

működő Külügyi bizottságot lehet létrehozni, több feladatot tud ellátni a 

bizottság, így a hallgatók képviselete is javulni fog. 

 Georgi Valér kéri Katona Viktóriát, a külügyekért felelős alelnökjelölt asszonyt, 

hogy ismertesse terveit az Erasmus tanulmányúton vagy szakmai gyakorlaton 

résztvevő hallgatók tehercsökkentésével kapcsolatban. 

A jelölt válaszában megjegyzi, hogy néhány ciklussal ezelőtt a Kar vezetése 

tervezte, hogy az Erasmus féléven résztvevő hallgatóknak kedvezményes, 

csökkentett tandíjat kelljen csak fizetnie, azonban ez a kezdeményezés végül 

nem került elfogadásra. A jelölt elmondja, hogy abból adódóan, hogy a 

jogászképzésben résztvevő hallgatók nagy része önköltséges képzésben tanul, 

csökkent az Erasmus részvétel aránya is. Ennek orvoslása érdekében a jelölt 

megválasztása esetén egyeztetni kíván a Dékán úrral, valamint a Nemzetközi 

ügyekért felelős dékánhelyettessel a tehercsökkentés lehetséges módjairól. 

 Kovács Zoltán kérdése Deák Milánhoz, az oktatási ügyekért felelős 

alelnökjelölt úrhoz: tervei között szerepel-e a szemináriumok számának 

megemelése nappali szakon? 

A jelölt válaszában elmondja, hogy ez tantervmódosítást igényelne, továbbá 

kiemeli, hogy ez már csak a beérkező hallgatókat fogja érinteni. Kiemeli ezen 

kívül a Tudományos Diákkörök szerepét, elgondolása szerint a TDK-tagok 

oktathatnának, természetesen saját tanáraik támogatásával. Véleménye szerint 

ez egy működő struktúra lehetne, mely a kreditrendszeren kívül, fakultatív 

alapon futna. Ez a terv a következő félévben kerül majd egyeztetésre. A jelölt 

válaszában felhívja a Küldöttgyűlés figyelmét arra, hogy ez más egyetemeken 

már egy bevált rendszer. 



 Réti Bálint kéri Katona Viktóriát, a külügyekért felelős alelnökjelölt asszonyt, 

hogy fejtse ki véleményét az Erasmus-hallgatók ösztöndíjainak késedelmeiről, 

illetve arról, hogy mennyi esélyt lát az időben történő utalásra. 

A jelölt válaszában jelzi, hogy az utalás nem a Kar kompetenciájába tartozik, 

csupán jelezni tudja a problémát a Tempus felé. 

 Réti Bálint kérdése Sárhegyi Istvánhoz, a szociális és gazdasági ügyekért felelős 

alelnökjelölt úrhoz: abban az esetben, ha a hallgató nem kapja meg időben 

valamely ösztöndíját, kaphat-e „gyors kölcsönt”? 

A jelölt válaszában elmondja, hogy talán az Egyetem költségvetéséből 

megoldható a probléma orvosolása. Kiemeli, hogy ha fennáll ilyen probléma, 

személyesen utána fog járni és megoldást fognak rá keresni a megfelelő 

szervvel. 

Deák Milán megjegyzi, a legnagyobb problémát az adja, hogy az Egyetem és a 

Kar számfejtése szoros határidőhöz van kötve, ezért nehézkes ennek megoldása. 

 További kérdések hiányában Giró-Szász Áron lezárja az alelnöki kérdéseket, és 

felkéri a Választási Bizottságot, hogy bonyolítsa le az alelnökválasztást. 

 A Választási Bizottság a mandátum ellenőrzés során megállapítja, hogy 20 

küldött van jelen a szavazáskor.  

 A szavazások eredménye 

1. A Küldöttgyűlés Párkányi Esztert 19 igen, 1 érvénytelen szavazattal 

megválasztotta fejlesztésekért és kapcsolatokért felelős alelnöknek. 

2. A Küldöttgyűlés Sárhegyi Istvánt 20 igen szavazattal megválasztotta 

szociális és gazdasági ügyekért felelős alelnöknek. 

3. A Küldöttgyűlés Németh Olíviát 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett megválasztotta tudományos és kulturális ügyekért felelős 

alelnöknek. 

4. A Küldöttgyűlés Palóc Andrét 16 igen, 1 érvénytelen szavazattal, 3 

tartózkodás mellett megválasztotta rendezvényekért felelős alelnöknek. 

5. A Küldöttgyűlés Deák Milánt 19 igen, 1 érvénytelen szavazattal 

megválasztotta oktatási ügyekért felelős alelnöknek. 

6. A Küldöttgyűlés Oravecz Zsófiát 20 igen szavazattal megválasztotta 

politológus ügyekért felelős alelnöknek. 

7. A Küldöttgyűlés Katona Viktóriát 20 igen szavazattal megválasztotta 

külügyekért felelős alelnöknek. 

8. A Küldöttgyűlés Tallár Ákost 20 igen szavazattal megválasztotta a 

szervezetekért felelős alelnöknek. 

 

IV. napirendi pont: Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 A Küldöttgyűlés 19 igen, 1 érvénytelen szavazattal megszavazta Snakszer 

Andrást a Választási Bizottság tagjának.  

 

IV. napirendi pont: Ösztöndíjak 



 Sárhegyi István módosító javaslata a közéleti ösztöndíjról szóló 2/2015. (II. 25.) 

Kgy. határozathoz: az elnökhelyettes plusz tízezer forint ösztöndíjban 

részesüljön. 

 Giró-Szász Áron felkéri a Választási Bizottságot, hogy bonyolítsa le a 

szavazást. 

 A Választási Bizottság megállapítja a szavazás eredményét, a Küldöttgyűlés 20 

igennel, 0 tartózkodás mellett elfogadta a határozatjavaslatot. 

 

V. napirendi pont: Egyebek 

 Sárhegyi István bejelenti, hogy beszélt az illetékes EHÖK-ös tisztségviselővel, 

az irodaszer a következő héten remélhetőleg meg fog érkezni. Kiemeli, hogy 

eltérés van a beszámolójában, illetve a pályázatban szereplő végösszeg között, 

mert ugyan a Kancellár valamennyi, a közbeszerzésben szereplő tételt 

engedélyezett, az EHÖK később jelezte, hogy a cég kifogyott bizonyos 

termékekből. 

 Giró-Szász Áron elmondja, hogy a mai napon zajlott vizsgajelentkezés sokkal 

sikeresebben zajlott. Ennek oka, hogy a Neptun a hallgatók szervereit terhelte, 

így csak egyszer omlott össze a rendszer. Kiemeli, hogy ez az egy összeomlás 

is tarthatatlan, de nagy előrelépés a korábbiakhoz képest. 

 Giró-Szász Áron továbbá megkér minden évfolyam-képviselőt, hogy a saját 

évfolyamukon gyűjtsék össze, milyen tankönyvekre lenne szükség. A Hallgatói 

Önkormányzat nagy összegeket csoportosít át a Kar részére, melyből könyveket 

fognak vásárolni a könyvtár számára. 

Tallár Ákos külön kéri az évfolyam-képviselőket, hogy vegyék figyelembe a 

jelenlegi állományt, illetve elsősorban a nagyobb tananyagi részekre 

koncentráljanak, ne periféria tudományokra. 

Giró-Szász Áron megjegyzi, hogy kizárólag hatályos tankönyveket gyűjtsenek 

a beszerzési listára. 

Giró-Szász Áron Bándi Tamás kérdésére válaszolva elmondja, hogy várhatóan 

lesz egy rövid átfutási idő, de a könyvek szeptemberre már meg lesznek. 

 Giró-Szász Áron röviden gratulál minden újonnan megválasztott alelnöknek 

 

Giró-Szász Áron 20 óra 14 perckor berekeszti az ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlését. 


