
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS 

JOGTUDOMÁNYI KAR
 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

 

RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

ELTE ÁJK HÖK 

RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTYGŰLÉS 

 

Időpont:   2018. november 13. – 19.45   

Helyszín:   ELTE ÁJK B épület, HÖK iroda  

 

Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés (továbbiakban: KGY) 15 

képviselőből 8 jelenlévő taggal határozatképes. 

Résztvevők 

Képviselők Elnökség tagjai és 

javasolt személyek 

Választási Bizottság Ellenőrző Bizottság 

Balogh Zsuzsanna 

Zsófia 

Szabó Tamás Breznay Xavér Attila Kerekes Dóra 

Furkó Dániel Kiss Zsófia 
 

 

Tóth Dániel Szolcsányi Péter   

Oláh Márton Richárd Varga Luca   

Miseta Ágnes Fehér Levente   

Nagy Zsolt Pásztor Csaba   

Artner Gábor Péter Bozó Gergő   

Brunner Dániel Ács Sándor Bence   

Borbély Krisztofer    

    

    

 

A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az előzetesen megküldött 

napirendi pontokat. 
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1. Döntés az Elnökség október havi beszámolóiról 

2. Döntés a Jurátus főszerkesztőjének 2018.08.01. óta készült beszámolóiról 

3. Alelnökök megválasztása 

a. Gazdasági ügyekért felelős alelnök 

b. Rendezvényekért felelős alelnök 

c. Integrációért és utánpótlásképzésért felelős alelnök 

d. Szociális ügyekért felelős alelnök 

4. Egyebek  

 

Szabó Tamás: Van-e valakinek kérdése az elmúlt időszakra vonatkozó elnöki beszámolóval 

kapcsolatban? 

Balogh Zsuzsanna Zsófia: A szakmai támogatókról írtál a beszámolódban. Ez mikorra várható, 

eddig miért nem volt ilyen? 

Szabó Tamás: Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ahhoz többoldalú megállapodások 

szükségesek, amiket nem tudunk önállóan megkötni. Ezt tudomásom szerint leghamarabb az EHÖK 

elnöke tudja valamely jogi személlyel. Ez korábban működött, jó pár évvel ezelőtt, így elkezdtünk 

utánajárni, hogy ennek milyen formái lehetnek. A leghatékonyabb formája ennek az együttműködési 

szerződés volna, ha ilyen módon lehetséges. Eddig azért nem volt, mert ahhoz, hogy ezzel tudjunk 

érdemben támogatókat szerezni, ahhoz kész program palettának kell lenni, és amikor ez először 

felmerült akkor már késő volt ahhoz. A szervezetek nagyrésze negyedéves, féléves költségtervekben 

gondolkozik, amelyek véglegesítése előtt kell tudnunk megtalálni őket vagy nekik minket 

támogatással. Létre szeretnénk hozni erre egy külön csapatot, ha a csapat jól halad, akkor a tavaszi 

szemeszterre már tudunk így készülni és látványos kiadványt is tudnánk készíteni, mert már tudjuk, 

hogy miket volna érdemes ebben szerepeltetni. 

 

Furkód Dániel: Meg tudod mondani légy szíves, hogy Pavelkó Imrével miért és miről beszéltél, 

mert ugyebár feltüntetted külön az eseménynaptáradban, de nem értettem, hogy pontosan micsoda? 
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Szabó Tamás: Az utóbbi időszakban volt több nézeteltérésünk a Küldöttgyűlést illetően. Ezt a vitát 

láthattátok a Küldöttgyűlés facebook csoportjában, illetve a Közéleti Körben is. Ez utóbbiban tett 

megjegyzése kapcsán írtam neki, hogy volna-e kedve személyesen beszélni a felmerült problémákról 

és arról, hogy ő hogyan látja a Küldöttgyűlés és az Elnök viszonyát, valamint szerinte, hogyan lehetne 

jobban motiválni vagy szervezni, segíteni a Küldöttgyűlésben a tagokat és a Küldöttgyűlés munkáját. 

Ez egy kb. másfél órás beszélgetés volt ebben a keretrendszerben. 

Balogh Zsuzsanna Zsófia: Szolcsányi Péter beszámolójában említett egy problémás hallgatót. Erről 

tudnál valamivel többet mondani, hogy mik a problémák? 

Szolcsányi Péter: A hozzám eljutott visszajelzések leginkább arról szólnak, hogy viselkedése zavarja 

az órát, akadályozza annak a menetét, a tanítást. Én több fórumon is jeleztem ezeket, mert ezek a 

visszajelzések régebb óta időről időre elérnek hozzám. 

Nagy Zsolt: Miért nem indíthat el az Intézet Igazgató valamiféle eljárást? 

Szolcsányi Péter: Az eljárás megindítására neki nincs jogosultsága, sőt ha jól értelmeztem a 

szabályzatokat, akkor bizonyos határidőn belül a kvázi sértett fél kezdeményezhetné az eljárást. Ezek 

a kezdeményezések nem történtek meg. Erről tájékoztattuk azokat, akiktől a visszajelzés érkezett. 

Szabó Tamás: Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, akkor azt javaslom, hogy Varga Luca 

beszámolójának kivételével az Elnökség tagjainak 2018. október havi beszámolójáról szavazzon 

egyben a Küldöttgyűlés. Varga Luca nem tudta megküldeni határidőig a beszámolóját, ezért ezt 

követően szóban lesz módja beszámolni. Természetesen a honlapra a szóbeli beszámoló elfogadása 

esetén felkerül majd a havi beszámolója. Ha nincs továbbra se kérdés vagy észrevétel, akkor 

szavazásra bocsátom a kérdést. 

 

A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az Elnökség tagjainak 

2018. október havi beszámolóiról Varga Luca beszámolójának kivételével egyben szavazzanak. 

 

Szabó Tamás: Ha nincs további kérdés, észrevétel, akkor szavazásra bocsátom a 2018. október havi 

elnökségi beszámolókat Varga Luca beszámolójának kivételével. 
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A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség tagjainak 2018. október havi 

beszámolóit elfogadta. 

 

Varga Luca szóban ismerteti a beszámolóját:  

http://ajkhok.elte.hu/wp-content/uploads/2019/02/1.-mell%C3%A9klet-

Eln%C3%B6ks%C3%A9gi-besz%C3%A1mol%C3%B3k-2018-10.pdf 

 

Tóth Dániel 20 óra 14 perckor megérkezett az ülésre.  

 

Szabó Tamás: Van valakinek kérdése vagy észrevétele Varga Luca beszámolójához? 

Balogh Zsuzsanna Zsófia: A SOTE-val való együttműködés megindulása nekem nagyon tetszik, 

remélem, hogy hosszú távon fog tudni működni. 

Szabó Tamás: Nagyszerű, köszönjük, mi is bízunk benne. Van valakinek egyéb kérdése, észrevétele? 

Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom Varga Luca 2018. október havi beszámolóját. 

 

A Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta Varga Luca 2018. október havi 

beszámolóját. 

 

Szabó Tamás: Kérdezem Szövérffy Margitot, hogy kívánja-e kiegészíteni a megküldött 

beszámolóit? 

Szövérffy Margit: Nem kívánom kiegészíteni. 

Szabó Tamás: Kérdezem a Küldöttgyűlést, hogy bárkinek van-e kérdése vagy észrevétele az 

előzetesen megküldött beszámolók kapcsán? Amennyiben nincs, akkor először a 2018. augusztus-

szeptember havi beszámolót bocsátom szavazásra. 

A Küldöttgyűlés 6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Jurátus Főszerkesztőjének 

2018. augusztus-szeptember havi beszámolóját. 

 

http://ajkhok.elte.hu/wp-content/uploads/2019/02/1.-mell%C3%A9klet-Eln%C3%B6ks%C3%A9gi-besz%C3%A1mol%C3%B3k-2018-10.pdf
http://ajkhok.elte.hu/wp-content/uploads/2019/02/1.-mell%C3%A9klet-Eln%C3%B6ks%C3%A9gi-besz%C3%A1mol%C3%B3k-2018-10.pdf
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Szabó Tamás: Amennyiben továbbra sincs kérdés, észrevétel, akkor szavazásra bocsátom a Jurátus 

Főszerkesztőjének 2018. október havi beszámolóját. 

 

A Küldöttgyűlés 5 igen, 2 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta a Jurátus Főszerkesztőjének 

2018. október havi beszámolóját. 

 

Szabó Tamás: Térjünk át az alelnökök megválasztására. Kérdezem a jelölteket, hogy kívánja-e 

valaki kiegészíteni a pályázatát? Amennyiben nem, akkor annyi megjegyzést tennék, hogy azért van 

szükség a megüresedett pozíciók betöltésére, mert a választás elhúzódásával előállhat az a helyzet, 

hogy nem tud időben megalakulni a Küldöttgyűlés. A legszerencsésebb az volna, ha ügyvivő 

alelnökként tudnák ellátni az alakuló ülésig a jelenlegi Elnökség tagjai, mert így tudnának 

kellőképpen előkészülni és átadás-átvételt lebonyolítani. Emellett még azt hozzátenném, hogy az ok, 

amiért ezt előbb nem ejtettük meg az az volt, hogy abban bíztunk, hogy a tavalyi évhez hasonló időn 

belül le fog zárulni a választási folyamat, ami sajnos megcsúszott. Kérdése vagy észrevétele van 

bárkinek a most elhangzottakhoz, illetve a jelöltekhez. 

Nagy Zsolt: A rendezvényes jelölttől kérdezem, hogy kívánnak-e valamit tenni a Gömb Aula csúszós 

padlójának csúszósságával? Miért a Gömb Aulát választottuk immár második éve a Gólyabálra, ha 

közben nem alkalmas ilyen rendezvényekre? 

Pásztor Csaba: A Gömb Aula úgy hiszem, hogy alkalmas. Rendszeresen tartanak ott 

rendezvényeket, és a választás azért esett erre a helyszínre ismét, mert a tavalyi jó tapasztalat volt, 

illetve ekkora helyet, ami ilyen kialakítású azt nem találni olcsón, míg a Gömb Aula, mivel az ELTE 

része, ezért a bérlése ingyenes. Mindenesetre én nem gondolom, hogy csúszós lenne, magam is jártam 

már ott, és alkalmasnak tűnik a felülete és senki nem jelzett még ilyen problémát egyik szervező 

számára se, pedig évről évre számos Gólyabált ott szervezünk meg. 

 

 Szabó Tamás: Más kérdés, észrevétel van esetleg? Ha nincsen, akkor kérem, hogy a szavazólapokon 

adjátok le a szavazataitokat. 
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A Választási Bizottság ismerteti a szavazás eredményét: 

A Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett Kiss Zsófiát gazdasági ügyekért felelős 

alelnöknek választotta. 

A Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett Pásztor Csabát rendezvényszervezésért 

felelős alelnöknek választotta. 

A Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett Ács Sándor Bencét integrációért és 

utánpótlásképzésért felelős alelnöknek választotta. 

A Küldöttgyűlés 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett Bozó Gergőt szociális ügyekért felelős 

alelnöknek választotta. 

 

Szabó Tamás: Gratulálok mindenkinek! Az egyebek körében van valakinek valamije? 

Borbély Krisztofer: Azt lehet tudni, hogy mi történik éppen a Jurátussal, vagy mi lesz, mert nekem 

ez most zavaros, nem igazán értem ezt a konfliktust? Függetlenedni fog? 

Szabó Tamás: Konkrét tervek, elképzelések nincsenek. Mi beszéltünk már erről korábban talán az 

elmúlt szemeszterben, mármint a függetlenedésről. Úgy gondoltuk, hogy nem volna szerencsés. Az 

átállás bonyolult és egyébként én azt gondolom, hogy egy kari lapnak van létjogosultsága. Sőt A 

Jurátus az egyik legjobb kari lap, sokan is olvassák. Ez így kielégítő? Ha igen, akkor van más téma? 

Balogh Zsuzsanna Zsófia: Az elnöki vita streamelve lesz? 

Szabó Tamás: Igen, lesz stream. Van további kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, akkor lezárom 

az ülést. 

 

Szabó Tamás 20 óra 35 perckor lezárta az ülést.  

 

 

Szabó Tamás 

Elnök 

ELTE ÁJK HÖK 

Pásztor Csaba 

Jegyzőkönyv-vezető 

Kerekes Dóra 

Elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE ÁJK HÖK 

 


