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JEGYZŐKÖNYV 

- ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlés - 
 

Időpont: 2015. április 20. 

Helyszín: 1053, Budapest, Kecskeméti utca 10-12. 

Levezető elnök: Tallár Ákos, Giró-Szász Áron 

Jegyzőkönyvvezető: Bándi Tamás 

 

18 óra 2 perckor Tallár Ákos megnyitja az ELTE ÁJK HÖK küldöttgyűlését. Köszönti a 

választásokon mandátumot szerzett küldötteket, külön köszönti azokat, akik most először 

szereztek küldöttgyűlési mandátumot.  

Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy 22 küldött van jelen, így a küldöttgyűlés 

határozatképes. A küldöttgyűlés – Tallár Ákos javaslatára – Bándi Tamást egyhangúlag 

megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek. Ezt követően a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a 

meghívóban kiküldött napirendet, módosító-javaslat nem érkezett. 

 

1. napirend pont: Bejelentések 

 

Tallár Ákos elmondja, hogy az elektronikus választásnak köszönhetően magas volt a részvétel 

a küldöttgyűlési választásokon, sikerült a 30%-os részvételt megugrani. Köszönetet mond 

minden hallgatónak, aki szavazott. Bejelenti, hogy nem indul a Hallgatói Önkormányzat 

elnöki posztjáért, ezért szeretné megköszönni mindenkinek a segítségét, aki segítette 

munkáját az elmúlt évben, szerinte nőtt a hallgatók bizalma a HÖK-ben, ami annak is 

köszönhető, hogy a mínuszból hozta vissza az elnökség a HÖK-öt. Elmondja, hogy Király 

Miklós Dékán Úr is elégedett volt a HÖK munkájával.  

 

2. napirendi pont: A Hallgatói Önkormányzat elnökének a megválasztása 

 

A Választási Bizottság bejelenti, hogy egy érvényes pályázat érkezett, Giró-Szász Ároné. 

 

Kérdések Giró-Szász Áronhoz 

 

● Bándi Tamás a levelező tagozatos hallgatók nevében három kérdést fogalmazott meg a 

jelölthöz: (1) Történt-e előrelépés a részletfizetés megvalósítása érdekében, és milyen 

elképzelései vannak ennek megvalósítására? (2) A délutáni és szombati vizsgaidőpontok 

HKR-ben történő rögzítésére lát-e esélyt? (3) Milyennek ítéli meg a levelező hallgatók 

helyzetét a Karon? 

Giró-Szász Áron ígéri – ahogy azt pályázatában jelezte -, megvizsgálja a részletfizetés 

bevezetésének lehetőségét. A délutáni és szombati vizsgaidőpontok HKR-ben történő 

rögzítésével kapcsolatban elmondta, hogy előbb azt kell megnézni, hogy a HKR általános 

vagy különös részében lesz-e lehetőség ennek rögzítésére, s ha ez a kérdés tisztázott lesz, 

utána lehet a konkrét javaslatokról tárgyalni. A levelező hallgatók kari megítélését 

problematikusnak tartja: a nappali tagozatos hallgatók nem tanúsítanak kellő tiszteletet a 

levelező hallgatók felé, míg az oktatói oldalról azt tapasztalja, a két tagozaton az oktatás 

minősége eltér egymástól. Véleménye szerint a tagozatok között nem lehet különbséget tenni, 

ezen mindenképpen változtatni kell. 

● Tallár Ákos kérdése, hogy a HÖK hogyan tudja rendezni a hallgatói egyéni sérelmeket. 

Giró-Szász Áron válaszában elmondja, hogy az évfolyam-képviselők feladata lesz ezek 

becsatornázása. A hallgatók méltóságát sértő, valamint az oktatási területen ért sérelmeket 

külön kell választani egymástól. Ahogy programjában is írta, szeretné kidolgozni a „Ne 
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hallgass!” névre hallgató rendszert, amely azt a célt szolgálná, hogy összegyűjtené azokat az 

eseteket, amikor a hallgatót valamilyen sérelem éri akár a hallgatótársak, akár az oktatók 

részéről. 

● Oravecz Zsófia arra kéri a jelöltet, hogy értékelje a politológus- és jogászhallgatók 

viszonyát a Karon. Giró-Szász Áron szerint a politológus- és jogászhallgatók között továbbra 

is fennáll a rivalizálás – mondhatni, ez már hagyomány -, de a Hallgatói Önkormányzatnak 

arra kell törekednie, hogy egyetlen hallgatót se érjen ebből kifolyólag atrocitás. Hozzáteszi, a 

versenyhelyzet csak jót tesz a közösségnek. 

● Deák Milán kérdése, hogy az EHÖK új elnökségével milyen viszonyt ápol a jelölt, illetve 

milyennek látja az EHÖK és a kari HÖK viszonyát. Giró-Szász Áron elmondja, hogy nem 

hisz abban, hogy a kari HÖK-öket alá szabadna rendelni az EHÖK-nek, inkább széles kari 

autonómiában hisz. 

 

Szavazás 

 

A Választási Bizottság bejelenti, hogy a választás érvényes és eredményes volt, Giró-Szász 

Áront az ELTE ÁJK HÖK elnökének a küldöttgyűlés egyhangúlag megválasztotta. 

 

Az eredmény kihirdetését követően Giró-Szász Áron elnöki esküt tesz. 

Az esküt követő beszédében megköszöni a küldöttek bizalmát, illetve köszönetet mond 

minden hallgatónak, akik szavaztak a kari választáson. Azonban kiemeli, hogy sokan nem 

szavaztak, pedig a Hallgatói Önkormányzat abban érdekelt, hogy a hallgatók aktívabbak 

legyenek a kari közéletben. Ezen a Hallgatói Önkormányzat tud változtatni, hiszen a 

legnagyobb érték az, ha közösen dönthetünk a mindenkit érintő kérdésekben. Kiemeli, az 

évfolyam-képviselők felelőssége is, hogy megváltozzon a Hallgatói Önkormányzat negatív 

megítélése. A „pénzügyi művészeket” ki kell tessékelni a Hallgatói Önkormányzatból. Célja, 

hogy az ország legjobb Hallgatói Önkormányzatát építse fel, és olyan elnökséget szeretne, 

amely mindig védi a hallgatói érdekeket, amelyre mindig számíthatnak a hallgatók. 

 

3. napirendi pont: A Jurátus főszerkesztőjének megválasztása 

 

A Választási Bizottság bejelenti, hogy egy érvényes pályázat érkezett, Kálócz Adrienné. 

A kérdések előtt Giró-Szász Áron átveszi a levezető elnöki teendőket Tallár Ákostól. 

 

Kérdések Kálócz Adriennhez 

 

● Oravecz Zsófia kérdése, hogy a Jurátus online verziója kiváltja-e a nyomtatott verziót. 

Kálócz Adrienn elmondja, hogy az online verzió kiegészítő jelleggel működne. Haladni kell a 

korral, szükség van az online verzióra is, amiben rövidebb cikkek lennének és videókat is 

tartalmazna. 

● Ella Orsolya kérdése, hogy miként képzeli a jelölt a vendégrovat további működését. 

Kálócz Adrienn elmondja, hogy szeretné megkeresni más karok lapjait, akik mint vendégek 

írnának egy-egy témához mint külső szemlélők. 

● Minchev Vasil arról érdeklődik, lesz-e külügyi rovat a Jurátusban. Kálócz Adrienn 

elmondta, hogy a külügyi alelnökkel kell erről egyeztetni. Elsősorban a pályázati 

lehetőségeket lehetne összefoglalni, valamint szeretné, ha a külföldön tartózkodó hallgatóink 

megosztanák élményeiket a lapban. 

● Deák Milán kérdése, hogy a TDK-különszám milyen gyakorisággal várható. Kálócz 

Adrienn szerint, ha valós igény van rá, akkor félévente egyszer megjelenhet ilyen különszám. 

Ez függ attól is, hogy a TDK-k milyen aktivitást mutatnak. 



 3 

 

Szavazás 

  

A Választási Bizottság bejelenti, hogy a választás érvényes és eredményes volt. Kálócz 

Adrienn 25 szavazatot kapott, egy szavazat érvénytelen volt. A küldöttgyűlés Kálócz Adriennt 

választotta a Jurátus főszerkesztőjének. 

 

4. napirendi pont: Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Sárhegyi István az Ellenőrző Bizottság tagjának jelölte H. Zováthi Kendét, Szőke Mátét, 

Pozsár Andrást. További jelölés nem érkezett. 

A Választási Bizottság bejelentette, hogy a választás érvényes és eredményes volt. H. Zováthi 

Kende 25, Szőke Máté és Pozsár András 24-24 szavazatot kapott.  

 

Az Ellenőrző Bizottság megválasztott tagjai: H. Zováthi Kende, Szőke Máté, Pozsár András 

 

5. napirendi pont: Egyetemi Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési képviselőcsoportja 

tagjainak megválasztása 

 

Giró-Szász Áron az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési képviselőcsoportjának 

tagjává jelölte Tallár Ákost, Sárhegyi Istvánt, Pál Tamást. 

A Választási Bizottság bejelentette, hogy a választás érvényes és eredményes volt, 

mindhárom jelölt 25 szavazatot kapott. 

 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési képviselőcsoportjának megválasztott 

tagjai: Tallár Ákos, Sárhegyi István, Pál Tamás 

 

6. napirendi pont: Egyebek 

 

Giró-Szász Áron bejelenti, hogy kiket javasol az alelnöki pozíciókra. 

 

Az oktatási ügyekért felelős alelnöki tisztségre: Deák Milán 

A fejlesztésekért és kapcsolatokért felelős alelnöki tisztségre: Párkányi Eszter 

A szociális és gazdasági ügyekért felelős alelnöki tisztségre: Sárhegyi István 

A politológus ügyekért felelős alelnöki tisztségre: Oravecz Zsófia 

A külügyekért felelős alelnöki tisztségre: Katona Viktória 

A szervezetekért felelős alelnöki tisztségre: Tallár Ákos 

A rendezvényekért felelős alelnöki tisztségre: Palóc André 

A tudományos és kulturális ügyekért felelős alelnöki tisztségre: Németh Olívia 

 

Giró-Szász Áron az ELTE ÁJK HÖK küldöttgyűlését 18 óra 55 perckor berekeszti. 

 


