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ELTE ÁJK HÖK KÜLDÖTTGYŰLÉS 

- Jegyzőkönyv - 

 
Helyszín: 1053, Budapest, Kecskeméti utca 10-12. (B/13. gyakorló) 

Időpont: 2015. november 26. 

Levezető elnök: Giró-Szász Áron, Oravecz Zsófia 

Jegyzőkönyvvezető: Bándi Tamás 

 

Giró-Szász Áron 18 óra 5 perckor megnyitja az ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlését. A 

Választási Bizottság megállapítja, hogy 18 küldött van jelen, így a küldöttgyűlés 

határozatképes. Giró-Szász Áron a meghívóban közölt napirendhez képest módosító-

javaslatot nyújtott be. A küldöttgyűlés a módosított napirendet egyhangúlag elfogadta. 

A küldöttgyűlés Bándi Tamást jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztotta. 

Időközben a küldöttek létszáma tizenkilencre módosult. 

 

1. napirendi pont: Bejelentések 

 

Giró-Szász Áron bejelenti, hogy az ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlésével párhuzamosan zajlik 

az EHÖK küldöttgyűlése, így Pál Tamással és Tallár Ákossal a fontosabb napirendi pontok 

megtárgyalása után át kell menniük a másik eseményre, így a küldöttgyűlés egy részén 

Oravecz Zsófia lesz a levezető elnök. 

Giró-Szász Áron tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a héten találkozott Király Miklós Dékán 

Úrral, miután a Neptun a november 18-i vizsgajelentkezés alkalmával megint összeomlott. 

Elmondta, 30 perc kellett ahhoz, hogy a rendszer helyreálljon, ennyi időre volt szükség ahhoz, 

hogy mindenki fel tudja venni a vizsgáit. A vizsgajelentkezés alkalmával történtek miatt kéri 

a Hallgatói Önkormányzat a hallgatókat, hogy töltsék ki a támogató nyilatkozatot, amit a hét 

elején minden hallgató megkapott e-mailben. Ebben jelezhetik a hallgatók, hogy támogatják a 

Hallgatói Önkormányzatot a Neptunnal kapcsolatos egyeztetésekben. Létrejön egy kari 

munkacsoport, amelynek célja, hogy kidolgozzon egy javaslatot a rendszer működésére. A 

problémákat két részre kell bontani: van egy hardver- és van egy szoftverprobléma. Előbbi 

egyetemi szintű probléma, és az egyetem nem motivált ennek fejlesztésében, mivel azzal 

érvel, más karon rendben megy a vizsgajelentkezés és tárgyfelvétel, csak nálunk van efféle 

probléma, így ezen a szinten nehéz kezelni a problémát. A szoftverprobléma kapcsán 

elmondta, átstrukturált vizsgajelentkezésre lenne szükség. Ehhez kell a hallgatói támogató 

nyilatkozat. Kiemeli, elég magas a kitöltöttség, azonban kéri, hogy mindenki beszéljen a 

hallgatókkal, hogy töltsék ki a szándéknyilatkozatot, mivel most valóban van arra lehetőség, 

hogy változások történjenek a Neptunnal kapcsolatban, ám ehhez szükséges a hallgatók 

támogatása. 

 

2. napirendi pont: Elnökségi beszámolók 

 

Királyvölgyi Krisztián beszámolója 

 

Királyvölgyi Krisztián elmondta, a gólyabál rendben zajlott, nem volt panasz a rendezvényre, 

összességében sikeresnek értékelte. 

 

Németh Olívia beszámolója 

  

Németh Olívia beszámolójában három rendezvény szervezéséről számolt be. November 28-án 

kerül megrendezésre az alapjogi jogesetmegoldó verseny, ahol az első három helyezett, 
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valamint a 75% felett teljesítők részesülnek jutalomban. Elmondta, folytatódott a Játék 

hatályon kívül verseny szervezése, melynek döntője februárban lesz, illetve a 

művészettörténeti szeminárium is folytatódott. 

 

Kolláth Mihály beszámolója 

 

A küldötteknek elküldött beszámolójából két elemet emelt ki: az egyetemen működő 

szervezetek eseményeiről most már mindig van beszámoló, és fotók is készülnek, amik 

megtalálhatók a honlapon, illetve megemlíti, hogy együttműködés van az ELTE Online-nal. 

 

Oravecz Zsófia beszámolója 

 

Három eseményt emel ki, amik a politológus hallgatóknak szervezett az elmúlt hónapban: 

íráskészség-fejlesztő előadás, mesterszakos tájékoztató, szakirány-választásról szóló előadás. 

 

Giró-Szász Áron beszámolója 

 

Királyvölgyi Krisztián beszámolójához kapcsolódva elmondta, hogy a gólyabál rendben 

zajlott, ám kiemeli, hogy a továbbiakban ilyen határidőkkel nem lehet rendezvényt szervezni, 

és személyes kapcsolataik kellett a szervezéshez. A küldöttgyűlési reformról elmondta, 

előkészületben van, aminek oka, hogy nem járnak a küldöttek küldöttgyűlésre, így indokolt a 

jelenlegi rendszer átalakítása. 

 

Katona Viktória beszámolója 

 

Giró-Szász Áron jelzi a küldötteknek, hogy Katona Viktória beteg, így néhány mondatban ő 

ismertetné a külügyi alelnök beszámolóját. Szerinte a HÖK történetének legigényesebb 

Kitekintője készült el, elégedett annak tartalmával. 

 

Sárhegyi István beszámolója 

 

A Hallgatói Önkormányzat gazdálkodása továbbra is rendben van. Az esélyegyenlőségi 

kérdések kapcsán elmondta, Réti Bálint helyére hamarosan új referens kerül, mivel a hallgatói 

jogviszonya hamarosan megszűnik. Elégedett Réti Bálint munkájával. Giró-Szász Áron 

hozzáteszi, köszöni Réti Bálint munkáját, mivel véleménye szerint azóta van esélyegyenlőségi 

tevékenység a karon, mióta Réti Bálint betölti ezt a pozíciót. 

 

Deák Milán beszámolója 

 

Deák Milán jelzi, hogy a küldötteknek megküldött beszámolójához nem kíván új dolgot 

hozzátenni, és majd egy későbbi napirendben szeretne néhány szót szólni a vizsgaidőszak 

teendőiről. 

 

A Küldöttgyűlés minden beszámolót egyhangúlag elfogadott. 

 

3. napirendi pont: A Jurátus főszerkesztőjének megválasztása  

 

Giró-Szász Áron a pályázat ismertetése előtt elmondta, hogy Kálócz Adrienn a vizsgaidőszak 

első napjával mondott le, így az új főszerkesztő – független attól, hogy a választásra ezen a 

küldöttgyűlésen kerül sor - azon a napon foglalja el a pozíciót. 
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Ottóffy Zsófia a pályázatának ismertetése során elmondta, hogy az online átállást szeretné 

főszerkesztőként levezetni, és szeretné, ha a Jurátus februártól egy új külsővel jelenne meg. 

Minden nap megjelenne rovatonként egy új bejegyzés. A leendő tartalommal kapcsolatban 

elmondta, a megszokott rovatok mellett lenne videóblog is, és külön rovat lenne, ahol a 

Hallgatói Önkormányzat hírei jelennének meg. 

 

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

Zsófia 19 szavazatot kapott. A Jurátus új főszerkesztője: Ottóffy Zsófia 

 

4. napirendi pont: A szervezetekért felelős alelnök megválasztása 

 

Boros Réka a pályázatának ismertetése során kiemeli, hogy pályázatát nagyban befolyásolták 

a külföldi tanulmányai, az ott szerzett tapasztalatai. A tanév második felében a szervezetekkel 

kapcsolatos szabályozási rendszer módosítására szeretné fektetni a hangsúlyt. Emellett a 

hallgatói integrációért felelős referenssel, és a Bizottságon belül egy elkülönített csoporttal a 

következő Orientációs Napok szervezését kezdené meg. Szeretne kialakítani egy csoportot, 

amely a hallgatók által végezhető pro bono tevékenységet koordinálná. 

 

Giró-Szász Áron a szavazás előtt elmondta, hogy Tallár Ákost nehéz lesz pótolni, és nagyon 

köszöni munkáját. Boros Rékával kapcsolatban kiemeli, hogy bár nincs még tapasztalata, ám 

nagyon motivált és nagy a teherbírása. A pályázata alapos, így kéri a küldötteket, hogy 

támogassák programját. Giró-Szász Áron bejelenti továbbá, hogy Boros Rékát fogja jelölni az 

elnökség tevékenységének összehangolásáért felelős alelnöknek is. Bándi Tamás 

hozzászólásában kiemeli, hogy gratulál a pályázathoz, mivel régen olvasott ilyen alapos, 

magas színvonalú írást alelnök-jelölttől. Tallár Ákos szintén sok sikert kíván Boros Rékának, 

kiemeli, jó elképzések vannak a pályázatban. 

 

A Választási Bizottság bejelenti, hogy a választás érvényes és eredményes volt, Boros Réka 

19 szavazatot kapott. Az új szervezetekért felelős alelnök: Boros Réka 

 

5. napirendi pont: 1/2015. küldöttgyűlési határozat hatályon kívül helyezése 

  

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

6. napirendi pont: 5/2015. (XI. 26.) küldöttgyűlési határozat a közéleti ösztöndíjról szóló 

2/2015. (II.25.) küldöttgyűlési határozat módosításáról 

 

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

7. napirendi pont: 6/2015. (XI. 26.) küldöttgyűlési határozat az Elnökség 

tevékenységének összehangolásáért felelős alelnökről 

 

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

18 óra 48 perckor Giró-Szász Áron, Tallár Ákos és Pál Tamás távozik a küldöttgyűlésről. A 

levezető elnöki teendőket Oravecz Zsófia veszi át. 

 

8. napirendi pont: Tájékoztatás a vizsgaidőszakról 
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Deák Milán elmondta, hogy minden küldöttgyűlési képviselő segítségére szükség van a 

hatékony munkához. Az előző félévben alkalmazotthoz hasonlóan, most is minden tanszékhez 

fog tartozni egy kapcsolattartó a Hallgatói Önkormányzat részéről, így oldható meg a 

leghatékonyabban a kommunikáció. Felhívja a figyelmet, hogy első körben a tárgyfelelős 

oktatót kell megkeresni, és csak utána a tanszékvezetőt. 

 

9. Egyebek 

 

Egyéb bejelentenivalója senkinek nem volt. 

 

18 óra 54 perckor Oravecz Zsófia berekeszti az ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlését. 

 

Budapest, 2015. november 26. 


