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ELTE ÁJK HÖK RENGED KÜLDÖTTYGŰLÉS JEGYZŐKÖNYV 

Időpont:   2018. február 27. 18 óra 

Helyszín:  B/IV. tanterem (1054 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.) 

Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés (továbbiakban: KGY) 19 

képviselőből 10 jelenlévő taggal határozatképes. 

Résztvevők 

Képviselők Választási Bizottság Ellenőrző Bizottság 

Balogh Zsuzsa Zsófia Breznay Xavér Attila Kerekes Dóra 

Furkó Dániel Bálint Bertalan  

Tóth Dániel   

Brunner Dániel   

Borbély Krisztofer   

Nagy Zsolt   

Oláh Márton   

Szabó Tamás   

Miseta Ágnes   

Maros Dávid   

 

Szabó Tamás javaslatot nyújtott be jegyzőkönyvvezetőre Kerekes Dóra személyében. 

Kerekes Dóra elfogadta a jelölést.  

Szabó Tamás szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyvvezető személyét. 

A KGY egyhangúlag elfogadta Kerekes Dórát jegyzőkönyvvezetőnek. 

Szabó Tamás ismerteti a napirendi pontokat és a KGY el is fogadta egyhangúlag: 

1. Döntés az elnökség vizsga időszakra vonatkozó beszámolóiról 
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2. Személyi ügyek 

a. Rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök választás (javaslat: 

Dániel Béla) 

Javaslattevő: Szabó Tamás (ELTE ÁJK HÖK elnök) 

3. Döntés az új Alapszabály elfogadásáról 

Előterjesztő: Az Elnökség nevében: Szabó Tamás (ELTE ÁJK HÖK 

elnök) 

4. Egyebek 

 

1. Napirendi pont (Az elnökség vizsgaidőszakra vonatkozó beszámolója) 

Szabó Tamás  

Elfogadja a Kgy a HÖK Elnök beszámolóját? 

A beszámolót 9 igen és 1 tartózkodás mellett a KGY elfogadta. Kérdés nem érkezett a 

beszámolóhoz. 

Ramadani Ariana 

Szabó Tamás ismerteti Ramadani Ariana jogviszonyát érintő helyzetet illetve ismerteti még 

korábban benyújtott beszámolóját. Elfogadja a Kgy a Rendezvényekért beszámolóját? 

Kérdés: Mit jelent az, hogy Slack? 

Pető Tamás a jelenlegi ügyvivő alelnök válaszol, miszerint egy olyan rendszer, amely azt a 

célt szolgálja, hogy a bizottság tagjai tudjanak könnyebben kommunikálni egymással. Ez még 

nem került bevezetésre, nem használják. 

A beszámolót a KGY 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Balogh Zsuzsanna: Lehetséges lenne, hogy a továbbiakban az alelnökök beszámolóit együtt 

fogadjuk el, és ne külön-külön? 
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Szabó Tamás: Ki szavazza meg, hogy az elnökségi beszámolók együttesen kerüljenek 

szavazásra? 

A KGY 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta az indítványt. 

Szabó Tamás: Ki fogadja el a további alelnöki beszámolókat? 

A KGY 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta az alelnöki beszámolókat. 

 

2.  Személyi ügyek 

Rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök választás (javaslat: Dániel Béla)  

Szabó Tamás visszavonja az előterjesztést. 

Indoklás: Az Elnökség tagjai jelezték, hogy nem szeretnének és nem tudnak együtt dolgozni a 

javasolt személlyel. Több fenntartást is jeleztek miszerint a pályázat nem volt megfelelő 

(helyesírási hibák), hiányolták az új víziókat, illetve többen gondolták, hogy korábbi 

munkahelye miatt összeférhetetlenségi okok is fennállnak. Ezen okokat Szabó Tamás nem tudja 

megerősíteni, hiszen munkaszerződést nem kérhet a javasolt személytől, de elfogadta a 

Elnökség aggályait, így visszavonta a jelölést. 

Póti Botond fel szeretne szólalni, amelyet a KGY 5 nem, 4 igen és 1 tartózkodás mellett 

elutasít. 

Kérdés: Mikor és hogyan lesz új alelnök erre a pozícióra? 

Szabó Tamás: A jövőhét folyamán kiírásra kerül a pályázat, amelyre bárki pályázhat. A 

pályázatokról Unipollon keresztül a KGY tagok szimpátia szavazhatnak, amelyet 

figyelembevéve a következő KGY-ra jelölök új személyt a pozícióra. 
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3. Döntés az új Alapszabály elfogadásáról 

Szabó Tamás: Nyilván nem lehet az új Alapszabályról dönteni, hiszen nincs meg a hozzá 

szükséges többség, így a következő KGY ülésig a szavazás elhalasztásra kerül. Szabó Tamás 

felhívja a KGY figyelmét, hogy szükséges lenne, hogy a KGY képviselők elmenjenek a 

következő KGY ülésre, hiszen az Alapszabályról szavazni nagyon fontos feladat, illetve 

egyébként is ez lenne a feladatuk. 

 

4. Egyebek 

Nagy Zsolt: Borzalmas az, hogy egybe vannak küldve a beszámolók, ha lehet akkor 

gondoljátok ezt újra. 

 

Szabó Tamás: Pontosan, hogyan lenne jobb, legyen külön vagy jobban tagolva? 

 

Nagy Zsolt: Legyen jobban tagolva, mert így nagyon összefolynak a beszámolók és zavaró. 

Továbbá többen jelezték, hogy nem lehet bejutni a B-klubba, miközben elvileg nyitva kellene 

lennie, nem lehetne, hogy rendesen nyitva legyen és, hogy csak meghatározott emberek 

vihessek el a kulcsát? 

 

Szabó Tamás: Már egyeztetve lett a Dékán Úrral, hogy a gondokság bonyolítsa le a B-Klub 

kinyitását és bezárást a B épület nyitva tartásához igazítva, de a folyamat még nem zárult le.  

19:10-kor a KGY ülése lezárásra került. 

Kelt: Budapest, 2018.02.27 

 

Kerekes Dóra 

EB tag, Jegyzőkönyv vezető 


