
 

Oldal 1 / 8 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS 

JOGTUDOMÁNYI KAR
 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

 

RENDES KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
 

 

+36-1-483-8000 M.:4642 

IRODA@AJKHOK.ELTE.HU 

 

JEGYZŐKÖNYV 

ELTE ÁJTK HÖK 

RENDES KÜLDÖTTYGŰLÉS 

Időpont:   2018. október 15. 20:30 
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Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés (továbbiakban: KGY) 15 képviselőből 8 

jelenlévő taggal határozatképes. 

Résztvevők 

Képviselők Elnökség tagjai Választási Bizottság Ellenőrző Bizottság 

Balogh Zsuzsanna 

Zsófia 

Szabó Tamás Breznay Xavér Kerekes Dóra 

Furkó Dániel Kiss Zsófia 
 

 

Tóth Dániel Szolcsányi Péter   

Oláh Márton Richárd Kemény Alex   

Dánfalvi Tamás Varga Luca   

Miseta Ágnes    

Szőke Máté    
 

   

    
 

   

    

 

 

Napirend előtti felszólalások 

Szabó Tamás: 2018. október 4-én lemondtam küldöttgyűlési képviselői mandátumomról. Ennek 

oka, hogy 2018.08.01-je óta hatályban lévő ELTE ÁJTK HÖK Alapszabály szerint az elnöki tisztség 
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összeférhetetlen a küldöttgyűlési képviselői pozícióval. Azért nem előbb tettem ezt meg, mert a 

szemeszter első Küldöttgyűlésén szerettem volna jegyzőkönyvbe mondani a lemondásomat, azonban 

az elmaradt, így már szükségesnek éreztem az EB előtt arról való lemondásom benyújtását. A 

képviselői jogaimat és kötelezettségeimet 2018. augusztus 1-je óta egyébként nem gyakoroltam. 

Tájékoztatom a Küldöttgyűlést, hogy Keczeli Péter ösztödíját június hóra vonatkozóan a felére 

csökkentettem május hónapban, mert nem találtam megfelelőnek a munkáját, számos határidőt 

elmulasztott. Ennek hatására ő lemondott. 

Tájékoztatom a Küldöttgyűlést, hogy Fehér Leventének szeptemberre és októberre egyaránt 40 000 

– 40 000 Ft, Hartmann Dórának szeptemberre 40 000 Ft, Kiss Zsófiának szeptemberre és októberre 

egyaránt 20 000 – 20 000 Ft tisztségviselői ösztöndíjat állapított meg az ELTE ÁJTK HÖK Elnöksége 

2018. szeptember 12-ei ülésén, hiszen alelnöki feladatokat látnak el jelenleg az ösztöndíjban 

részesített tisztségviselők. 

Ebedli Hannának, Juhász Vanesszának, Maros Dávidnak 2018. július 6-val megszűnt a hallgatói 

jogviszonyuk, ugyanis elvégezték az egyetemet. Ebből kifolyólag nem állnak fenn a 

megválasztásukhoz szükséges feltételek. Kérem a Küldöttgyűlést, hogy a kiosztott szavazólapokon 

való szavazás útján állapítsa meg, hogy a megjelölt személyek esetében  nem állnak fenn a 

megválasztásukhoz szükséges feltételek. 

  

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta az előzetesen megküldött napirendi pontokat. 

 

1. Döntés az Elnökség tagjainak április havi beszámolóiról 

2. Döntés az Elnökség tagjainak vizsgaidőszaki és nyári beszámolóiról 

3. Döntés az Elnökség tagjainak szeptemberi beszámolóiról 

4. 2017. évi költségvetés zárszámadása  

a. Előterjesztő: Az Elnökség nevében: Szabó Tamás (ELTE ÁJTK HÖK elnök)  

5. Döntés az ELTE ÁJTK HÖK 2018. évi költségvetéséről  

a. Előterjesztő: Az Elnökség nevében: Szabó Tamás (ELTE ÁJTK HÖK elnök)  

6. Döntés a 2018. I., II. és III. negyedéves gazdasági beszámolókról  
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7. 18/2018. (IV.24.) KGYH  

8. Egyebek  

 

 

Szabó Tamás: Van-e valakinek kérdése az Elnökség tagjainak április beszámolóival kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, úgy szavazásra bocsátom. Ki fogadja el az Elnökség tagjainak április havi 

beszámolóját? 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta az Elnökség tagjainak áprilisi beszámolóit. 

 

 

Szabó Tamás: Van-e valakinek kérdése az Elnökség tagjainak 2018 tavaszi vizsgaidőszaki és nyári 

beszámolóival kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy szavazásra bocsátom. Ki fogadja el az 

Elnökség tagjainak 2018 tavaszi vizsgaidőszaki és nyári havi beszámolóit? 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta az Elnökség tagjainak 2018 tavaszi vizsgaidőszaki és 

nyári beszámolóit. 

 

Szabó Tamás: Van-e valakinek kérdése van az Elnökség tagjainak szeptemberi beszámolóival 

kapcsolatban?  

 

Szeptemberi elnökségi tagok beszámoloinak elfogadásrol egyhangu döntés 

 

Balogh Zsuzsanna Zsófia: Mi volt a kötelezettség szegési eljárás? 

Szabó Tamás: Egyik diákmentor “Mit szeret a kurvát” játszott a gólyákkal ON-alatt, ezt követően 

haza ment. Elmondása szerint szofisztikált keretben játszották, és csupán két kör erejéig. A bizottság 

ezzel nem értett egyet, mert önmagában szexuális jellegű játék játszatására került sor, ami objektíve 

sérti a diákmentorok etikai kódexét. A diákmentorral kapcsolatban megrendült a bizalmi viszony, 

hiszen nem volt őszinte Dancs Tamással, az Oreintációs Napokért felelős ügyvivőnkkel, továbbá az 
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eljárás során sem mondott igazat. Az eljárás során bevallotta, hogy megijedt, de ezt nem találta a 

bizottság indokoltnak az eljárás folyamán. Továbbá diákmentor társaival sem volt őszinte. Ezen okok 

miatt megszüntettük a mentori pozícióját. 

Szabó Tamás: Amennyiben nincs további kérdés, úgy szavazásra bocsátom. Ki fogadja el az 

Elnökség tagjainak szeptemberi havi beszámolóját? 

 

2017. évi költségvetési zárszámadás megvitatása 

Szabó Tamás: Van-e valakinek kérdése a megküldött előterjesztéssel kapcsolatban?  

Dánfalvi Tamás: Elég magasnak találtam az IVÓ napi kiadásokat 2018-ban, és úgy láttam, hogy 

kevés hallgató vett részt a rendezvényen. 

Szabó Tamás: Ismerteti, hogy mik voltak a pontos összegek 2017-ben és 2018-ban. 2018-ban 

emelkedtek a költségek, ennek oka, hogy szerettünk volna egyúttal érzékenyítő programot is 

megvalósítani. Ezzel a céllal hívtuk meg a Láthatalan kiállítás kitelepülését, amely kb. bruttó 97 000 

Forinttal növelte a kiadásainkat, a többi tétel a tavalyihoz hasonlóan felmerült, egy-két esetben van 

változás, de azok más tételeket váltottak fel. Sajnos valóban kevesebben voltak mint egy évvel ezelőtt, 

de ennek nem tudjuk a pontos okait. 

Dánfalvi Tamás: Ez csak egy megjegyzés, hogy olyan időpontot válasszatok szerintem a jövőben, 

amin több hallgató van bent. Lehet, hogy a csütörtöki napon már nincs annyi embernek órája, mint 

mondjuk szerdán. 

 

Szabó Tamás: Köszönjük szépen, figyelemmel leszünk erre a jövőben! Amennyiben nincs további 

kérdés, úgy szavazásra bocsátom. Ki az, aki támogatja az ELTE ÁJTK HÖK 2017. évre vonatkozó 

zárszámadását? 

 

A Küldöttgyűlés 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta az ELTE ÁJTK HÖK 2017. 

évi zárszámadását. 

 

2018. évi költségvetési tervezet megvitatása 
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Szabó Tamás: Van-e valakinek kérdése a megküldött előterjesztéssel kapcsolatban?  

Miseta Ágnes: Mik tartoznak ellátottak pénzbeli juttatásai alá? 

Szabó Tamás: Ide tartoznak azok a költségek, amik táboroztatásra mennek el. Ilyen például az, hogy 

a mentor táborban a szervezők szállását és étkeztetését finanszírozzuk. Ide tartozhatnak a HÖOK 

közgyűlései és vezetőképzői és a kari vezetőképző is. Az idei évben azért terveztünk nagyobb 

összeggel erre, mert az lenne a jó, ha minél több ember eljönne ezekre, hogy szakmai tudást 

hozhassunk el és adhassunk át egymásnak amellett, hogy közösségi élményt is adunk az aktív 

tagjainknak. Ez hosszú távon közvetlenebb kapcsolatot eredményezhetne valamennyi hallgatóval, és 

fejlesztené a szervezet összesített tudását, nem veszne el a know-how adott esetben. 

Dánfalvi Tamás: Az ingyen “táboroztatás” szokott-e valamiféle motivációt adni arra, hogy jobban 

vagy aktívabban dolgozzanak? 

Szabó Tamás Nálunk ilyen formában nem volt korábban képzés. Az EHÖK-ben és más karokon ez 

jól működik. Az idei év szomorú tapasztalata, hogy korábban el kell kezdeni szervezni és valamennyi 

hallgató számára elérhetővé kell tenni, aki érdeklődik a HÖK iránt. Sajnos ebben az évben azonban 

nem tudtunk korábban elkezdeni szervezkedni, ugyanis nagyon későn tudtuk meg, hogy pontosan 

mekkora összeg fog a rendelkezésünkre állni 2018-ra. 

Miseta Ágnes: Mi történt a Pusztafalui táborra költött pénzzel, felhasználható-e? 

Szabó Tamás: Fel lehetne használni, de elsősorban az EHÖK-ben és más kari önkormányzatoknak 

ajánlottuk fel, mert nem szerettünk volna ismét olyan helyzetbe kerülni, mint nyáron. Sajnos a 

beszerzés miatt korábban nem tudjuk meg a helyszínt biztosan, így nem tudtuk előbb a pontos 

információt leszállítani, így viszont mivel az EHÖK pénzügyei jelenleg nem teszik lehetővé a 

szervezést, így a nyári kb. 6 500 Ft helyett 10-15 000 Ft részvételi díjjal kéne számolni, ami 

valószínűleg megint pár tucat ember részvételét eredményezné, amire nem tudunk előrelátóan 

szervezni. 

Miseta Ágnes: Ahogy elnéztem a költségvetést úgy láttam, hogy tudományos és szakmai projektekre 

nincs külön pénz szánva. Kb. 9 millió Forintot fordítunk azonban egyesek szerint kb. party servicere. 

Ennek mi az oka? 
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Szabó Tamás: Ha elnézem a költségvetés tervezetét, akkor erre kb. 615.000 Ft van. Az igaz, hogy 

ilyen formában egy az egyben nem jelenik meg a költségvetésben, hogy havi rendszerességű 

tudományos-szakmai programokra fordítunk egy összeget. Lehet benne ráció, hogy ilyen sorozat 

induljon a jövőben, hogy előadókat fizetünk meg, hogy releváns, illetve aktuális témákban adjanak 

elő. Azt is látni kell, hogy a TDK-k meg a szervezetek szerveznek nagy előadásokat. Van 17 TDK a 

karon, sokan minden héten üléseket szerveznek, tehát a tudományos-szakmai tartalom adott, de 

persze végig lehet gondolni, hogy erre a jövőben nagyobb összeget szánunk. 

Kemény Alex: A HÖK nem parti szerviz, a rendezvényeink, amik a party kategóriába illenek kb. 0 

Ft-ra szoktak kijönni. Mindent a jegy bevételből finanszírozunk. A rendezvényes bizottság az 

alelnökségem alatt úgy dolgozik, hogy nem használ fel a keretből. 

Szabó Tamás: Annyit még hozzátennék, hogy tudományos és szakmai esemény például a 

szabadegyetem, aminek a költségei itt nem jelennek meg, mert közös keretből megy, de az a 

költségvetésünk kb. 50 %-a. Emellett számos olyan kiadásunk van, ami szükséges a színvonalas 

működéshez, mint például a számítástechnikai beszerzések, az iskolaszövetkezeten keresztüli 

foglalkoztatás az általunk végzett munkák kifizetésére (például irodavezetők). 

Köszönjük szépen a kérdéseket! Amennyiben nincs további kérdés, úgy szavazásra bocsátom. Ki az, 

aki támogatja az ELTE ÁJTK HÖK 2018. évre vonatkozó költségvetését? 

 

A Küldöttgyűlés 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta az ELTE ÁJTK HÖK 2018. 

évi költségvetését. 

 

Első, második és harmadik negyedéves gazdasági beszámolók elfogadása 

Szabó Tamás: Van-e valakinek kérdése a 2018. évi I. negyedéves gazdasági beszámolónkhoz? 

Amennyiben nincs kérdés, úgy szavazásra bocsátom. Ki az, aki támogatja az ELTE ÁJTK HÖK 2018. 

évi I. negyedéves gazdasági beszámolóját? 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta az ELTE ÁJTK HÖK 2018. évi I. negyedéves gazdasági 

beszámolóját. 
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Szabó Tamás: Van-e valakinek kérdése a 2018. évi II. negyedéves gazdasági beszámolónkhoz? 

Amennyiben nincs kérdés, úgy szavazásra bocsátom. Ki az, aki támogatja az ELTE ÁJTK HÖK 2018. 

évi II. negyedéves gazdasági beszámolóját? 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta az ELTE ÁJTK HÖK 2018. évi II. negyedéves gazdasági 

beszámolóját. 

 

Szabó Tamás: Van-e valakinek kérdése a 2018. évi III. negyedéves gazdasági beszámolónkhoz? 

Amennyiben nincs kérdés, úgy szavazásra bocsátom. Ki az, aki támogatja az ELTE ÁJTK HÖK 2018. 

évi III. negyedéves gazdasági beszámolóját? 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta az ELTE ÁJTK HÖK 2018. évi III. negyedéves 

gazdasági beszámolóját. 

 

18/2018. (IV.24.) KGYH  

Szabó Tamás: Én azt gondolom, hogy a levélszavazás intézményét egy az egyben nem kéne 

megszüntetni azonban az világos, hogy a jelenlegi szabályozást átfogóbbá kell tenni, hiszen a hatályos 

szabályok szerint csupán annyiról határoztunk, hogy lehet elektronikus úton döntést hozni nyílt 

szavazással meghozható döntések körében. Megfelelő-e az, hogy a következő ülésre az Elnökséggel 

elkészítünk egy javaslati szöveget, amely az eljárási szabályokat is magába foglalja, valamint 

meghatározza azt a kört, amelyben ilyen módon lehet döntést hozni? 

Dánfalvi Tamás: Milyen ügykörökben nem javasolnátok ezt? 

Szabó Tamás: Én a személyi döntéseket, már csak a titkosság miatt sem engedném, hogy 

elektronikus úton lehessen meghozni. A beszámolóknál se tartanám szerencsésnek, hiszen ott akkor 

nem feltétlenül lenne megfelelő tér a személyes kérdésekre. 

Dánfalvi Tamás: Értem, egyetértek, és te hol látnál ebben visszaélési lehetőséget vagy veszélyt? 

Szabó Tamás: Költségvetés elfogadásánál vagy Alapszabály módosításánál szerintem veszélyes tud 

lenni. Ezek releváns döntések, amikről érdemi vitának kellene lennie szerintem, különösen 
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Alapszabálynál. Ez elektronikus úton nincs meg, sőt elegendő idő se feltétlenül állna ehhez 

rendelkezésre. Azt is mérlegelni kell azonban, hogy nem akadhatnak meg ezek a folyamatok azért, 

mert a KGY nem határozatképes hosszabb ideje. Mérlegelni kell, hogy hol van az egyensúly a 

kormányozhatóság és  

Amennyiben nincs további kérdés, úgy szavazásra bocsátom. Ki az, aki támogatja, hogy az 

Elnökséggel határozatmódosító javaslatot nyújtsunk be a következő ülésre? 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy az Elnökség a 18/2018. (IV.24.) KGYH 

módosítására javaslatot dolgozzon ki a soron következő Küldöttgyűlésre. 

 

Szabó Tamás: Nekem nincs egyebekem, amennyiben senkinek nincs, úgy én lezárnám az ülést. 

 

 

Szabó Tamás a Küldöttgyűlést 21:30-kor lezárja. 

 

 

 

Budapest, 2018. október 15. 

 

 

 

 

 

Szabó Tamás 

Elnök 

ELTE ÁJTK HÖK 

 

 

 

 

 

Kerekes Dóra 

Elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE ÁJTK HÖK 


