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JEGYZŐKÖNYV 

ELTE ÁJTK HÖK 

RENDES KÜLDÖTTYGŰLÉS 

Időpont:   2018. április 24. 19 óra 

Helyszín:  B/9. gyakorló (1053 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 Zsuzsanna Zsófia Lente Sándor Farkas Márton 

Furkó Dániel 
 

 

Tóth Dániel   

Brunner Dániel   

Oláh Márton   

Artner Péter Gábor   

Miseta Ágnes   

Szabó Tamás   

Szőke Máté   

Aigner Lucia   

Nagy Zsolt   

Dánfalvi Tamás   

 

Szabó Tamás javaslatot nyújtott be jegyzőkönyvvezetőre Fekete Eszter személyében. 

Fekete Eszter elfogadta a jelölést.  

Szabó Tamás szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyvvezető személyét. 

A KGY egyhangúan elfogadta Fekete Esztert jegyzőkönyvvezetőnek. 
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Napirend előtti felszólalások 

Szabó Tamás: A 3. napirendi pontot visszavonom, mert ismét átolvastam a határozatot és ez 

alapján nincs módosító javaslatom a 2/2017/2018/1. (XI. 14.) KGYH-ra vonatkozóan. 

 

Javasolt napirendi pontok 

1. Döntés az Elnökségi tagok március havi beszámolóiról 

2. Személyi ügyek 

a. Jurátus főszerkesztő választása 

b. Választási Bizottság elnökének és tagjainak választása 

c. Ellenőrző Bizottság tagjának választása 

3. Alapszabály módosító javaslat elfogadása 

4. Egyebek 

 

A KGY egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 

 

1. Döntés az Elnökségi tagok március havi beszámolóiról 

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

Szeretnétek-e egyben szavazni az elnökségi tagok beszámolóiról?  

9 igen 1 tartózkodás mellett a KGY a beszámolókról való egyben szavazásról döntött. 

 

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

9 igen 1 tartózkodás mellett a KGY a beszámolókat elfogadta. 

 

2. Személyi ügyek 

    a. Jurátus főszerkesztő választása 

Szabó Tamás: Szövérffy Margit adott be egyedül a főszerkesztői pozícióra pályázatot. Kérem, 

hogy három öt percben mutasd be, hogy miként szeretnéd folytatni a már folyó munkádat. 
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Szövérffy Margit: 

2017 novembere óta vagyok főszerkesztő, ezt megelőzően főszerkesztő helyettes voltam. 

Dolgoznak a Jurátus honlapjának fejlesztésén, sőt már jelentős eredményeket is elértek. 

Igyekeznek fenntartani a honlap frissességét. Megvalósul jelen formában hetente öt publikáció 

a honlapon. Felújították és bővítették a humor és sport szekciókat. 

Jurátus törekszik vendégírók fogadásán és motiválásán. 

Az alábbi célokon dolgoznak még és értek el eredményt a Jurátusnál: 

• honlapfejlesztés, 

• statisztikai funkciók és egyéb új funkciók (például időzítő), 

• nyitás a HÖK felé és kari szervezetek felé 

• hirdetésszervezői pozíció 

 

19:40-kor Nagy Zsolt megérkezik. 

 

Szabó Tamás: Van valakinek kérdése Szövérffy Margithoz? 

Amennyiben nincs, akkor tájékoztatom a KGY-t, hogy valamennyi a napirendi pont alá tartozó 

jelölés érvényes, a jelölést valamennyi javasolt elfogadta. A Jurátus főszerkesztő pozícióra 

vonatkozó pályázat is valamennyi kiírás által támasztott feltételnek megfelelt. 

 

A KGY-nak eseti választási bizottságot kell választania. Én Farkas Mártont, Póti Botondot és 

Tóth Dánielt javasolom. 

 

9 igen, 1 nem és 1 tartózkodással a KGY megválasztotta az eseti Választási Bizottság tagjainak: 

Farkas Márton, Póti Botond, Tóth Dániel. 

 

Szabó Tamás: EB tagnak Tass Botondot jelölöm. 
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Szabó Tamás: Kérdezem az Ellenőrző Bizottságot, hogy a KGY megfelelőnek tartják-e, hogy 

a KGY a határozatait levélszavazás útján is meghozhassa? 

Nagy Zsolt: Személyi ügyekről és beszámolókról szerintem kellene a személyes jelenlét. 

 

19:47-kor megérkezik Dánfalvi Tamás az ülésre. 

 

Szabó Tamás: Ezek alapján a következő határozatjavaslatot terjesztem elő. A KGY nyílt 

döntéseit a KGY hivatalos levelező listáján is meghozhatja. 

A KGY 8 igen, 2 nem, 2 tartózkodással elfogadta a határozatot. 

 

Szabó Tamás: Mivel jelenleg sincs meg az Alapszabály módosító javaslatról való döntéshez 

szükséges létszám, ezért a 3. napirendi pont okafogyottá vált amennyiben senkinek nincs 

hozzáfűzni valója. Egyebek körében szeretne valaki beszélni? Amennyiben nincs, akkor 

szeretnék beszélni az ösztöndíjakról. Előzetes kérdőívet szerettünk volna készíteni, amelyből a 

bejövő válaszokat az intézményi tapasztalattal összesítve állíthattuk volna össze a végső 

javaslatot. Azonban a Kari Tanácsra való előterjesztési határidő miatt le kell adnunk egy 

javaslatot, amelyet a honlapra is feltöltjük majd A javaslathoz magyarázó cikk is fog készülni, 

illetve a kérdőív által a javaslatról fogják tudni elmondani a véleményüket, valamint a pályázati 

kiírások összeállításánál lehetnek hasznosak. A beérkező vélemények alapján a javaslat még 

módosítható vagy visszavonható lesz a Kari Tanácson. 

 

A javaslat célja, hogy a jelenleg széttagolt ösztöndíjrendszerünket egységessé tegyük, és 

nagyobb zsebeket hozzunk létre. A 2017. évi ösztöndíjkeretnél szűk 3 millió forinttal csökken 

az ösztöndíjkeretünk. A korábban megállapított arányok emiatt nem tudják ellátni a céljukat. A 

tisztségviselői ösztöndíjak a jelenlegi kerettel nem fognak tudni kifizetésre kerülni. 

Szervezetünk nagy kb. 150 fő. A kari hallgatói létszám is kiemelkedő, azonban az államilag 

finanszírozott hallgatók aránya alacsonyabb a hasonló méretű Karokhoz képest, így az ösztöndíj 

keretünk is jelentősen alacsonyabb. A módosító javaslat 9 milliós keret mellett is minimum 4,5 

millió közéleti ösztöndíj keretet biztosít, ami lehetővé teszi, hogy az elnökség létszámának 
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csökkentésével az elnökség tagjainak ösztöndíjai biztosítottak legyenek. 6 millió forintban 

korlátoznánk a közéleti ösztöndíj keretét, mert úgy látjuk, hogy ekkora keret esetén rendszeres 

közéleti ösztöndíjkeretre is lenne lehetőség.  

 

A közéleti ösztöndíjkeret növelésével a személyi kifizetéseink átláthatóbbá válnak. Az idei 

évben jelentős személyi költés csökkentést kívánunk elérni a működési keretünkből.  

A javaslat megszüntetné az egyes jogcímeken belüli HKR-ben kötött ösztöndíj arányokat. A 

jelenlegi rendszerben ugyanis a kötött arányok maradványokat generálnak. Ezek a 

maradványok ugyan áttolódnak a következő évre, de az adott szemeszterben gyakran előfordul, 

hogy a rendelkezésre álló összeg egyes helyeken kimerül, sőt túlpályázzák, míg máshol alul 

pályázzák. A rugalmas ösztöndíjkerettel lehetővé válna, hogy a KÖB a bejövő pályázatok 

alapján maximális mértékben használja ki a keretet. 

 

Ezek alapján a következő arányokat javasoljuk. 

Közéleti ösztöndíj keret: 50 % 

Szakmai, tudományos, tanulmányi versenyek és konferenciák: 47,5 % 

Sport, kulturális, művészeti keret: 2,5 % 

Mit gondoltok, kellene szerintetek a nagy zsebeken belül célokat meghatározni? 

 

Balogh Zsuzsanna Zsófia: Tervezi csökkenteni az elnökség az ösztöndíját? 

 

Szabó Tamás: Az elnökség tagjainak ösztöndíjának mértéke küldöttgyűlési határozat alapján 

történik. A Küldöttgyűlés tagjai erre vonatkozóan terjeszthetnek elő módosítási javaslatot 

bármikor. Én személy szerint azt gondolom, hogy a következő ciklus számára javasolnék 

valamekkora emelést, mert az egyes alelnökök számára meghatározott ösztöndíj közel sem áll 

arányban a befektetett energiával és idővel. 

 

Póti Botond: Az eseti választási bizottság tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a Küldöttgyűlés 

valamennyi tisztségviselőt egyhangúan megválasztotta. 
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Szabó Tamás: Köszönjük szépen és gratulálok! A jelenlegi kérdőívben a javaslatot szeretnénk 

véleményeztetni, a cikk segíti a tájékozódást, és lehet élő videó is lesz. Készül egy hosszabb 

indokolás különösen a kompenzációs ösztöndíj problémáit illetően.  

A módosítás célja az, hogy minél több hallgatót elérjen közvetlenül vagy közvetetten az 

ösztöndíj, valamint tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvételt tovább 

ösztönözzük, stabilan tudjuk támogatni a jövőben is.  

20:09 vége a KGY-nek. 

 

Budapest, 2018. április 24. 

 

 

 

 

Fekete Eszter 

Jegyzőkönyv vezető 

 

 

 

 

Kerekes Dóra 

Elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE ÁJTK HÖK 


