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JEGYZŐKÖNYV 

- ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlés - 
 

Időpont: 2015. szeptember 23. 

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

Levezető elnök: Giró-Szász Áron 

Jegyzőkönyvvezető: Bándi Tamás 

 

Giró-Szász Áron 18 óra 6 perckor megnyitja az ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlését. A 

Választási Bizottság megállapítja, hogy tizennégy küldött van jelen, így a Küldöttgyűlés 

határozatképes. Giró-Szász Áron javasolja, hogy a meghívóban kiküldött napirendről a 7. és 

8. napirendi pontként jelölt részek (TDT elnökség hallgatói tagjának megválasztása; A Kari 

Tanács tanszéki diákköri képviselőjének megválasztása) kerüljenek le, továbbá a 3. napirendi 

pontként jelölt rész (Orientációs Napok értékelése) az Egyebek napirendi pont elé kerüljön. A 

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendet a javasolt módosításokkal együtt. 

Giró-Szász Áron Bándi Tamást jelölte jegyzőkönyvvezetőnek, akinek jelölését a 

Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta. 

 

1. napirendi pont: Bejelentések 

 

Giró-Szász Áron tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy részt vett a szeptember 22-i Kari Tanács 

ülésén, ahol a Kari Tanács tagjai értékelték az Orientációs napokat, továbbá elmondta, hogy 

az esélyegyenlőségi ügyekkel foglalkozó alelnök (Sárhegyi István) felhívást intézett az 

Egyetem vezetése felé, hogy a speciális szükségletű hallgatók tárgyi infrastrukturális 

feltételeit teljesítsék. Jelezte a Kari Tanács felé, hogy a Hallgatói Önkormányzatnak több 

tanulmányi kérése van: jelenjenek meg a Neptunban a tantárgyi tematikák annak érdekében, 

hogy a hallgatók tudják, milyen tárgyra jelentkeznek, illetve kérésként hangzott el, hogy a 

tanszékek jelöljenek ki Erasmus-koordinátorokat (ennek csak három tanszék nem tett eleget). 

További kérés volt, hogy a tanszéki értekezletekre a Hallgatói Önkormányzatot is hívják meg, 

ugyanis a HKR szerint a tanszéki értekezletekre a Hallgatói Önkormányzatot is meg kell 

hívni. Ennek ellenére hét tanszék nem tett eleget ennek a kötelezettségének. 

 

2. napirendi pont: Nyári elnökségi beszámoló 

 

Németh Olívia beszámolója 

 

Németh Olívia betegsége miatt Giró-Szász Áron tájékoztatja a küldötteket az alelnök nyári 

munkavégzésről. Elmondja, elégedett az alelnök munkájával. Amikor megalakult az elnökség, 

Németh Olíviától kérte, hogy legyenek diákversenyek a Karon, amik szervezésében a HÖK 

közreműködik. Jelenleg is zajlik egy, a törvényhozás modellezésével kapcsolatos verseny 

szervezése a Közjogi Körrel együttműködve, továbbá Alkotmányjog 3.-ból is szeretnének egy 

versenyt, valamint tárgyalás-szimulációs verseny szervezése is zajlik.  

A tudományos ügyek kapcsán hangsúlyozza, korábban a HÖK a diákkörökkel nem 

foglalkozott. Ezen változtatva most felvették a kapcsolatot a TDK-kal, felmérték az 

igényeiket és panaszaikat. Befejezésül elmondja, hogy egy művészettörténeti előadássorozatot 

is szervez Németh Olívia. 

 

Katona Viktória beszámolója 
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Beszámolójában elmondta, hogy az Erasmus-hallgatók támogatási szerződései késtek a nyár 

folyamán, emiatt a Kancellár Úrral és a Dékánhelyettes Úrral is felvette a kapcsolatot, és 

kiegészülve az EHÖK segítségével, a szerződések augusztusra elkészültek, és az 

ösztöndíjakat is elutalták. 

A teendők közül kiemeli, hogy elkészült a szakmai gyakorlati bázis is országokra bontva, 

illetve a Kitekintő c. kiadvány szerkesztését őszre tervezi. Zárásként elmondja, hogy az 

EHÖK-ös vezetőképzőn és az Orientációs Napokon részt vett a nyár folyamán, és tervei 

között szerepel egy előadássorozat szervezése külügyi kérdésekben (Erasmus, stb.).  

 

Oravecz Zsófia beszámolója 

 

A nyár legfontosabb teendője a vizsgaidőszak értékelése volt, valamint előkészítették az új 

politológus-tanterv elfogadását is. Elmondta, hogy az EHÖK és a HÖK segítségével tizenöt 

hallgató vehetett részt a nyári egyetemen. Részt vett a gólyák tájékoztatóinak elkészítésében. 

Tervei között szerepel, hogy az elsőéves hallgatóknak szervez egy íráskészséget fejlesztő 

tréninget. 

 

Tallár Ákos beszámolója 

 

Elmondta, hogy a szervezetek szabályozásáról szóló tervezet előkészülőben van. Elkészült a 

B-Klub felújítása, és célként jelölte meg, hogy a szervezetek számára irodát vagy közösségi 

teret hozzanak létre, valamint kiemelte, hogy a szervezeteket anyagilag is támogatják. 

 

Sárhegyi István beszámolója 

 

A Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban elmondja, hogy az átlátható, 

nyilvános, és a költségvetéssel el lehet számolni. A szociális ügyek kapcsán kiemeli, hogy a 

HÖK a nyáron elkezdte a HKR különös részének módosítását írni az ösztöndíjakra 

vonatkozóan. Az esélyegyenlőségi ügyekkel kapcsolatban elmondta, hogy felvették a 

kapcsolatot a speciális szükségletű hallgatókkal. 

 

Deák Milán beszámolója 

 

Kiemelt figyelmet fordított az elsőéves hallgatók integrációjára: több tanulmányi tájékoztatót 

készített a HÖK a nyáron, továbbá üzemelt az ún. „gólyaláb”, ahova az elsőéves hallgatók 

elküldhették a kérdéseiket – ennek kapcsán megköszöni azoknak a kollégáknak a segítségét, 

akikkel közösen kezelték a „gólyalábas” e-mailcímet. Elmondta, több tanszéki értekezleten is 

részt vett, sikerült koordinálni a Tanulmányi Hivatallal együttműködve a teremütközéseket  a 

szemeszter elején, és előkészületben van a tantervi reform is. 

 

Giró-Szász Áron beszámolója 

 

Kiemeli, korábban ilyen munkatempó a nyáron még nem volt a HÖK-ben, ebből adódóan 

büszke az elnökség tagjaira. Bejelenti, hogy a jelenlegi évfolyam-képviselői rendszerben 

változás lesz, mert kijelenthető, az évfolyam-képviseleti rendszer ebben a formában – szerinte 

- megbukott. Ennek következtében alapszabály-módosításra kerül sor a jövőben.  

A nyári teendők kapcsán elmondta, hogy koordinálta az alelnökök munkáját. Hangsúlyozta, 

hogy a jelenlegi oktatási rendszerrel nem elégedett, és véleménye szerint, neki mint elnöknek 

és az elnökségének fel kell lépniük a hallgatók érdekében, mert szerinte az Egyetemen a 

döntéshozók nincsenek tisztában azzal, hogy a hallgatók többsége utálja az egyetemet, és nem 
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elégedettek a képzéssel. Gondnak tartja, hogy a Kar nem nyitott a változásra. Azt a kari 

rendszert, ami működik, nem tudja támogatni. Nagyon kevés oktató hajlandó változtatni azon 

a rendszeren, ahogyan jelenleg az Egyetem működik – ilyen ellenszélben kénytelen működni 

a HÖK. Kiemeli, hogy a jövőben is aktív, tisztességes, alázatos munkára van szükség. 

Elmondta, hogy a nyáron több elnökségi ülés is volt. Az utóbbi hónapokban sok lehetőséget 

beváltott az elnökség, és ezeket a hallgatóknak be kell mutatni a Jurátuson és a megújuló 

kommunikáción keresztül. 

 

A beszámolót követően Boér Máté Giró-Szász Árontól azt kérdezi, hogy a rossz oktatási 

rendszeren hogyan lehet változtatni, a HÖK hogyan tud nyomást gyakorolni ennek érdekében. 

Giró-Szász Áron válaszában elmondta, hogy a hallgatói szervezetekben van a legnagyobb 

potenciál, de ahhoz, hogy változások legyenek, bátorságra van szükség. Deák Milán 

hozzátette, most van lehetőség a tanterv felülvizsgálatára, most lehet megreformálni a 

képzéseket, s ennek érdekében a hallgatók igényeit fel fogják mérni kérdőívek formájában. 

Tallár Ákos kiegészítésül elmondta, hogy a jelenlegi kari vezetés több kérdésben már nem 

akar dönteni, továbbá a legnagyobb nyomásgyakorlás abban áll, amennyiben a Kar nem akar 

változni, a Kar hosszú távú működése kerül veszélybe azáltal, hogy nem lesz versenyképes. 

 

3. napirendi pont: Választási Bizottság megválasztása 

 

A Küldöttgyűlés 14 érvényes és 2 érvénytelen szavazattal a következő hallgatókat választotta 

a Választási Bizottság tagjaivá: Boér Máté, Boros Nikolett, Mozsolits András. 

 

4. napirendi pont: Rendezvényekért felelős alelnök megválasztása 

 

A Választási Bizottság bejelenti, hogy Királyvölgyi Krisztián pályázatát benyújtotta, amit a 

Választási Bizottság érvényesnek talált. A szavazás előtt Giró-Szász Áron kérte a 

Küldöttgyűlést, hogy támogassa Királyvölgyi Krisztiánt. Elmondta, Palóc André nem 

megfelelően végezte a munkáját, ennek ellenére jó hangulatban váltak el. 

A Választási Bizottság bejelenti, hogy Királyvölgyi Krisztiánt a Küldöttgyűlés 15 érvényes és 

1 érvénytelen szavazattal a rendezvényekért felelős alelnöknek megválasztotta. 

 

5. napirendi pont: Fejlesztésekért és kapcsolatokért felelős alelnök megválasztása 

 

A Választási Bizottság bejelenti, hogy Kolláth Mihály pályázatát benyújtotta, amit a 

Választási Bizottság érvényesnek talált. Giró-Szász Áron a jelölttel kapcsolatban kiemeli, 

hogy sok feladatot lát el a HÖK-ben, aktív munkát végez, s bár még van hova fejlődnie, a 

munkabírása predesztinálja erre a feladatra. A poszton azért kellett változtatni, mert a korábbi 

alelnök, Párkányi Eszter nem tudta tovább vállalni a feladatot egyéb munkái miatt. 

A Választási Bizottság bejelenti, hogy Kolláth Mihályt a Küldöttgyűlés 16 szavazattal a 

fejlesztésekért és kapcsolatokért felelős alelnöknek megválasztotta. 

 

6. napirendi pont: 2/2015 (II.25) KGY határozat módosítása 

 

Giró-Szász Áron bejelenti, hogy a módosítás lényege, hogy az elnök csökkentheti, vagy 

megvonhatja a közéleti ösztöndíját az elnökség bármelyik tagjának. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta, hogy napirendre kerülhessen a módosító-javaslat, 

illetve magát a módosító-javaslatot is egyhangúlag támogatta. 
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Bándi Tamás kéri az elnököt, hogy nevek elhangzása nélkül tájékoztassa a Küldöttgyűlést 

arról, hogy hány esetben alkalmazta már a közéleti ösztöndíj megvonását vagy csökkentését, 

illetve milyen szempontokat vett ilyenkor figyelembe. Giró-Szász Áron elmondta, hogy két 

alelnökkel szemben alkalmazta ezt a szankciót, mivel nagy horderejű dolgokat nem végeztek 

el, folyamatosan hibákat vétettek, és többszöri felszólítás ellenére nem változtattak a 

munkájukon. 

 

7. napirendi pont: Orientációs Napok értékelése 

 

Tallár Ákos értékelésében elmondta, hogy a diákmentorokkal kapcsolatban annyi kritika 

érkezett, hogy egyes vélemények szerint nem volt jó a kommunikációjuk az oktatókkal. 

Pozitívumként említi, hogy a diákmentorok jól dolgoztak, céltudatosak voltak. Az eseménnyel 

kapcsolatban kiemeli, hogy szerinte a hallgatók programja nagyon szoros volt, le voltak 

terhelve, ezt bizonyítja, hogy a gólyák több mint fele nem ment el a harmadik napra. Ez 

semmiképp nem tekinthető sikernek, hiába mondták az ellenkezőjét a Kari Tanácson. 

Giró-Szász Áron szerint jó kezdeményezés az Orientációs Napok, még akkor is, ha a Hallgatói 

Önkormányzatot bele akarják kényszeríteni egy olyan szerepbe, amiben úgy tüntetik fel, hogy 

meg akarja bombázni a rendezvényt, mivel gólyatábor-párti. Az Orientációs Napok mint 

rendezvény sok értéket képvisel, jó volt, ám még gyerekcipőben jár, de van helye a kari 

közéletben. Ám szerinte a gólyatáborral együtt kellene működnie a jövőben. Sokat kell 

javulnia még a rendezvénynek, több fiatalságot kell belecsempészni. Véleménye szerint a 

sportnap volt a legjobb, amit a HÖK szervezett. Külön kiemeli, és tájékoztatja a 

Küldöttgyűlést, hogy a Kar vezetése nem engedte a gólyák részére tervezett tanulmányi 

tájékoztató megszervezését, valamint az Orientációs Napokon nem vehettek részt a 

mesterképzésben és részidős képzéseken résztvevő hallgatók. 

Sárhegyi István az Orientációs Napok költségeivel kapcsolatban elmondta, hogy az egész 

esemény 9,8 millió forintba került, ebből 3,5 millió forintot a Hallgatói Önkormányzat 

finanszírozott. 

Bándi Tamás kéri az elnökség tagjait, hogy a jövőben tegyenek meg mindent azért, hogy a 

levelező hallgatók is részt vehessenek a jövőben az Orientációs Napokon. 

 

8. napirendi pont: Egyebek 

 

Giró-Szász Áron bejelenti, a Kari Tanács döntött arról, hogy 2016-tól határozatlan időre 

felfüggeszti a munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási szak meghirdetését. Ezzel 

kapcsolatban Bándi Tamás kéri Deák Milán oktatási ügyekért felelős alelnököt, hogy a szak 

képviselőjével, Vas Katalinnal együtt minél előbb tájékoztassák a hallgatókat a döntés – 

tanulmányi-adminisztrációs – következményeiről. 

Utolsó bejelentésként Giró-Szász Áron tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a Tanulmányi 

Hivatal új vezetője Bihari Zsuzsanna lesz. 

 

Giró-Szász Áron 19 óra 40 perckor berekeszti az ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlését. 


