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Oravecz Zsófia 18 óra 1 perckor megnyitja az ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlését. Tájékoztatja 

a küldötteket, hogy Giró-Szász Áron nem tud jelen lenni a küldöttgyűlésen, ezért mint 

elnökhelyettes ő vezeti le a küldöttgyűlést.  

A Választási Bizottság megállapítja, hogy 13 küldött van jelen, így a küldöttgyűlés 

határozatképes. 

A küldöttgyűlés Bándi Tamást egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek. 

Oravecz Zsófia módosító-javaslatot nyújt be a napirendhez: indítványozza, hogy kerüljön fel 

a napirendre a Választási Bizottság hiányzó tagjainak megválasztása, és harmadik napirendi 

pontként szerepeljen a napirenden. A küldöttgyűlés egyhangúlag – a módosító-javaslattal 

együtt – elfogadta a napirendet. 

 

1. napirendi pont: Bejelentések 

 

Oravecz Zsófia elmondja, hogy a Hallgatói Önkormányzat büszke lehet az új pályázati 

rendszerre, közel száz hallgató részesült kompenzációs ösztöndíjban. Bejelenti továbbá, hogy 

november 12-én kerül megrendezésre a gólyabál. 

 

2. napirendi pont: Elnökségi beszámoló 

 

Katona Viktória beszámolója 

 

Katona Viktória elküldte beszámolóját a küldöttek részére, az abban foglaltakhoz képest nem 

kívánt mást előadni. A küldöttgyűlés egyhangúlag fogadta el a beszámolót. 

 

Királyvölgyi Krisztián beszámolója 

 

Királyvölgyi Krisztián elküldte beszámolóját a küldöttek részére. Hozzátette, a gólyabál 

november 12-én kerül megrendezésre, mely kapcsán még folyik a közbeszerzés. Elmondta, 

hogy közel ezer főt várnak a rendezvényre, és sok fellépőre lehet számítani. A küldöttgyűlés 

egyhangúlag fogadta el a beszámolót. 

 

Oravecz Zsófia beszámolója 

 

Oravecz Zsófia elküldte beszámolóját a küldöttek részére, az abban foglaltakhoz képest nem 

kívánt mást előadni. A küldöttgyűlés egyhangúlag fogadta el a beszámolót. 

 

Kolláth Mihály beszámolója 

 

Kolláth Mihály elküldte beszámolóját a küldöttek részére, a küldöttgyűlés előtt két elemet 

emelt ki abból: egyrészt a honlapon elérhető eseménynaptárt, másrészt a pályázatokkal 

kapcsolatos animációs filmet, amely szerinte remekül szolgálta a funkcióját, minden 



pályázatról részletes tájékoztatást nyújtott a hallgatók részére. A küldöttgyűlés egyhangúlag 

fogadta el a beszámolót. 

 

Deák Milán beszámolója 

 

Deák Milán elküldte beszámolóját a küldöttek részére, az abban foglaltakhoz képest nem 

kívánt mást előadni. A küldöttgyűlés egyhangúlag fogadta el a beszámolót. 

 

Giró-Szász Áron, Németh Olívia, Tallár Ákos és Sárhegyi István nem volt jelen a 

küldöttgyűlésen. Mindannyian elküldték beszámolójukat a küldöttgyűlés részére, és a 

küldöttek – külön-külön – mindegyik beszámolót egyhangúlag elfogadták. 

 

3. napirendi pont: Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

A Választási Bizottság bejelenti, hogy két érvényes jelölés érkezett a Választási Bizottság két 

betöltetlen helyére. A jelöltek: Tass Botond és Kiss Botond. 

A Választási Bizottság bejelenti, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, mindkét 

jelöltet egyhangúlag támogatta a küldöttgyűlés. 

A Választási Bizottság új tagjai: Tass Botond és Kiss Botond. 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

 

Az Egyebek napirendi pontnál Pál Tamás – visszatérve az elnökség tagjainak beszámolójához 

– Oravecz Zsófiától azt kérdezi, mint elnökhelyettes milyen feladatokat lát el. Oravecz Zsófia 

elmondja, hogy jól együtt tud működni az elnökkel, akivel több közös projektjük van: ilyen a 

küldöttgyűlés átalakításának a folyamata, amit hamarosan beterjesztenek a küldöttgyűlés elé, 

illetve a közösségi tér kialakítása. 

 

Oravecz Zsófia 18 óra 14 perckor berekeszti az ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlését. 

 

 

 

 

 


