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Helyszín:  B/8. 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. 

 

Napirend előtti felszólalás: Nem lett az Alapszabály összerakva mert Szabó Tamás beszélt 

Pozsár-Szentmiklóssy Zoltánnal (hallgatói ügyek rektori megbízottja) és ő azt javasolta, hogy 

tekintettel arra, hogy nem történik strukturális változás, ezért módosításban érdemes 

gondolkoznunk, így csak ősztől lehet számítani arra, hogy lesznek változások. Kommunikációt 
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egy ügyvivő csinálja már most, így azt nem a rendezvényes alelnöknek kell csinálnia. Simon 

András lett. 

 

Javasolt napirendi pontok 

1. Döntés az Elnökségi tagok február havi beszámolóiról 

2. Személyi ügyek 

a. Rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök választása 

Javasolt személy: Kemény Alex 

Javaslattevő: Szabó Tamás (ELTE ÁJK HÖK elnök) 

b. EHÖK KGY póttag választá 

Javasolt személy: Kovács Réka 

Javaslattevő: Szabó Tamás (ELTE ÁJK HÖK elnök) 

3. Egyebek 

 

A KGY egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 

 

1. Döntés az Elnökségi tagok február havi beszámolóiról 

 

Szabó Tamás: Van kérdés bármely elnökségi taghoz vagy beszámolójával kapcsolatban? 

Szeretnétek-e egyben szavazni az elnökségi tagok beszámolóiról?  

8 igen 2 tartózkodás mellett a KGY a beszámolókról való egyben szavazásról döntött. 

 

Szabó Tamás: Ki az, aki elfogadja az elnökségi tagok februári beszámolóit? 

9 igen 1 tartózkodás mellett a KGY a beszámolókat elfogadta. 

 

2. Személyi ügyek 

Szabó Tamás: Rendezvényes alelnök lemondott februárban, Kemény Alexet lett javaslom. Az 

elnökség is Alexet javasolta. 
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Kemény Alex: Tisztelt Küldöttgyűlés, úgy gondolom mindenki olvasta a pályázatomat. 

Novembertől volt időm, gondolkodni, hogy hogyan működött a bizottság és sikerül összegezni 

a problémákat, ami gátolta a fejlődést és ez alelnök és helyettes túlterheltség volt, így egy új 

munkarendet akarok kidolgozni, ahol a bizottsági tagok is dolgoznak így elosztva a 

munkarendet.  

Szeretem a HÖK-öt a társaságot, jól kijövök az elnökséggel, szeretek rendezvényeket szervezni 

és szeretném, hogy jó legyen a Karnak. 

 

Szőke Máté: Bulikon milyen más rendezvényeket képzelsz el? 

 

Kemény Alex: Kellenek olyan rendezvények, amik napközben vannak, pl. Kari Nap, 

napközben, délután megrendezésre kerülő rendezvények pl.: főző verseny, sportrendezvények. 

 

Dancs Tamás: Batyus bállal mi a helyzet? 

 

Szabó Tamás: HÖK-nek erre nincs kerete és kapacitása, így az ilyen rendezvényre törekvő 

hallgatóknak javaslom, hogy a kollégiumon belül törekedjen megszervezni, mert ott adottak az 

intézményi feltételek. 

 

Szabó Tamás: Kovács Rékát javaslom EHÖK KGY póttagnak, aki a jelölést elfogadta, kérem, 

hogy támogassátok őt. 

 

3. Egyebek 

Szőke Máté: Mi a helyzet az évfolyamképviselők fizetésével? 

 

Szabó Tamás: Nem kellene járnia tiszteletdíjnak, pusztán azért mert évfolyamképviselő valaki, 

de arról lehetne beszélni, hogy ha valaki nagyon jól teljesít, tehát ott van a KGY-n, jók a 

visszajelzései. Korlátozottak a lehetőségek, a működési keret korlátjai miatt. Lenne-e kedvetek 

workshopot csinálni ezzel kapcsolatosan? 
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Kellene-e egy workshop a rangsorolásról is? 

Szabó Tamás: A szimpátia szavazás alapján meg fogunk szervezni egy workshopot, ahol 

ezekről a témákról fogunk beszélgetni.  

• Miért jobb a rangsor vagy miért jobb a verseny? (Madarász Petra javaslata) 

• Miért ennyire hosszú a tárgyfelvételi időszak? (Madarász Petra javaslata) 

• Mely vizsgákon volt önkényes időpontváltoztatás? (Madarász Petra javaslata) 

 

Breznay Xavér: A KGY 10 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett megválasztotta Kemény Alexet 

rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnöknek. 

A KGY 10 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett megválasztotta Kovács Rékát EHÖK KGY 

póttagnak. 

 

18:51 vége a KGY-nek. 

 

Budapest, 2018. március 20. 

 

Kerekes Dóra 

EB tag, Jegyzőkönyv vezető 


