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Gilly Zsófia Bernadett Nagymihály Levente 

ügyvivő tanulmányi ügyekért 

felelős alelnök 

 

Hullán Márton Sámuel Oláh Márton Richárd 

politológus ügyekért felelős 

alelnök 

 

Illés Dorottya Lilla Pásztor Csaba elnök  

Molnár Ivett Végh Alfonz ügyvivő 

gazdasági ügyekért felelős 

alelnök 

 

Pap Péter   

Sárkány Soma   

 

20:00 - a Küldöttgyűlést megnyitja Pásztor Csaba HÖK elnök. Megállapítja, hogy a 

tizenegyből (11) tíz (10) képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  

 

Pásztor Csaba (PCS): Sziasztok, üdvözlöm a tisztelt Küldöttgyűlést! Pásztor Csaba vagyok, 

harmadéves jogász hallgató, a következő ciklusra megválasztott HÖK elnök. Először is arra 

szeretnélek megkérni benneteket, hogy szavazzunk jegyzőkönyvvezető személyéről.  

 

PCS javasolja Fehér Leventét, aki ezt elfogadja. 

 

PCS: Ez nyílt szavazás, kérlek kézfeltétellel jelezzétek, hogy egyetértetek-e a személyével vagy 

sem. 

 

KGY egyhangúlag jóváhagyta, Fehér Leventét a jegyzőkönyvvezetőnek. (10 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás) 
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PCS: Mielőtt belekezdnénk a napirendi pontok tárgyalásába szeretném megkérdezni, hogy van-e 

bárkinek napirendi pont javaslata a napirend elfogadása előtt? 

Gilly Zsófia: Nekem lenne. Az AJ tanszékkel elég sok problémája van az évfolyamnak (első 

évfolyam), már jeleztük is a tanszéknek, itt csak szeretnénk bejelenteni, hogy ez folyamatban van, 

a tanulmányi alelnökkel intézzük. Csináltunk egy kérdőívet, hogy kikérjük a hallgatók véleményét, 

90%-uk egyetértett azzal, hogy kéne tenni valamit az ügyben.  

PCS: Akkor erről is szavazzunk viszont, hogy vegyük-e napirendre az Alkotmányjogi Tanszékkel 

kapcsolatos első évfolyamot érintő problémákat?  

 

8 igen, 0 nem, 1 tartózkodással napirendi pontra vette a KGY a fent említett problémakört, ami 

az egyebekben kerül majd tárgyalásra. 

 

PCS: Akkor szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról. 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

PCS: Az első napirendi pontunk a mai napon a leköszönő EB elnök, Milbacher Dániel 

beszámolója, amit korábban megküldött számotokra. Van bárkinek kérdése ezzel kapcsolatban? 

Pap Péter: Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy hogyan számolta a határidőket a jogerőre 

emelkedéssel kapcsolatban?  

PCS: Előzetesen magam is érdeklődtem tőle erről. Kifejtette érvelését az Alapszabály szigorú 

szövegszerű értelmezéséről, amivel meggyőzött arról, hogy az általa végzett számítás a helyes. 

Vagy szerinted nem?  

Papp Péter: Rendben, de, így már igen, csak okozott számomra némi fejtörést rájönni. Köszönöm! 

PCS: Kérdezem, hogy van-e még kérdés.  

 

Nem érkezett kérdés. 
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PCS: Mivel nincs, kérem a tisztelt KGY-t szavazzon a beszámoló elfogadásáról.  

 

Az Ellenőrző Bizottság 2019/2020-as tanév rendes választásáról szóló beszámolóját 9 igen, 1 

nem, 0 tartózkodással elfogadta a KGY. 

 

PCS: Folytassuk az első napirendi pont b) alpontjával, a leköszönő Elnökség beszámolójával, amit 

sajnos az „ő idejükben” a KGY határozatképtelensége miatt nem sikerült elfogadni. Most van 

bárkinek ehhez a témakörhöz kapcsolódóan kérdése?  

 

Nem érkezett kérdés. 

 

Ez esetben megkérném a tisztelt KGY-t, hogy szavazzon, elfogadja-e a leköszönő Elnökség 

beszámolóját. 

 

A KGY egyhangúan elfogadta a leköszönő Elnökség beszámolóját. (10 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás) 

 

PCS: Köszönöm, akkor a második és harmadik napirendi pontra térnék át, ez pedig az ELTE ÁJK 

HÖK 2019. évi II. és III. negyedéves gazdasági beszámolója lenne. Mint minden előterjesztést, ezt 

is megküldtük korábban. Azt hiszem, hogy ez egy részletes, érthető és igényes munka, de ha 

bárkiben felmerült ezzel kapcsolatban kérdés, állok rendelkezésére. 

 

Nem érkezett kérdés. 

 

A KGY 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás ellenében elfogadta a beszámolókat. 

 

PCS: Folytassuk a negyedik napirendi ponttal, személyi ügyek. Ehhez szükségünk lesz egy 

szavazatszámláló bizottságra. 
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Szavazatszámlálónak jelentkezik Pap Péter, Végh Alfonz és Artner András. 

 

PCS: Ki támogatja, hogy ők legyenek a mai ülés szavazatszámláló bizottságának a tagjai? 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta a szavazatszámláló bizottság megalakulását (10 igen, 0 

nem, 0. tartózkodás). 

 

PCS: A negyedik napirendi pont első a) alpontja az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása. 

Kérdezném a kedves KGY-t, hogy az Ellenőrző Bizottság tagjainak kit javasol? 

Ruben: A Küldöttgyűlés 3 tagot jelölne, a KGY képviselők 1/3-ának ehhez szükséges írásbeli 

ajánlását pedig most beterjesztem. 

PCS: Megállapítom, hogy a KGY által jelölt Ellenőrző Bizottsági tagok e szerint Simon Miklós, 

Varga Sára és Nagy Dorottya. Őket a KGY  2/3-ának támogató szavazatával választhatja meg. 

Aczélvári Ruben: Simon Miklós, akit most is jelölünk tagnak tavaly is EB tag volt, ő javasolta 

igazából a másik két személyt, azt mondta megbízik bennük, ezért Én személy szerint támogatom 

őket. 

PCS: Köszönöm Ruben! Akkor a szavazás arról fog szólni, hogy Varga Sára, Nagy Dorottya és 

Simon Miklós alkossa az új Ellenőrző Bizottságot. Kérem a tisztelt KGY-t, hogy mindenki a 

belátása szerint mérlegelje a kérdést és szavazzon. Mivel a személyi kérdésekről titkos szavazással 

dönt KGY, kérlek dobjátok be az urnába a szavazataikat. Kérem, hogy a szavazatszámláló bizottság 

ez előtt ellenőrizze az urnát. 

 

A szavazatszámláló bizottság ellenőrzi az urnát. 

 

PCS: Az EB után a negyedik napirendi pont második b) alpontja az ELTE ÁJK HÖK 

Elnökségének megválasztása, most tehát az alelnökök következnek. Az ezzel kapcsolatos 

dokumentumokat már korábban megküldtem számotokra, ha valaki nem látta volna, vagy most 
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nem látja, kérem jelezze! Van bárkinek bármi kérdése a dokumentumokkal, alelnökökkel 

kapcsolatban tőlem vagy a jelöltektől?  

 

Nem érkezett kérdés.  

 

PCS: Ha nincs, akkor megkérem az alelnököket, hogy mutatkozzanak be a Küldöttgyűlésnek! 

Végh Alfonz (Gazdasági ügyekért felelős alelnökjelölt): Kezdem, akkor. Végh Alfonz vagyok, 

másodéves jogász hallgató és a gazdasági alelnöki posztot tölteném be a HÖK-ben. Korábban 

inkább művészi, zenei álmokat dédelgettem, de végül a morális iránytűm szavára a jog mellett 

döntöttem. Ezen motivációm és a hökös tapasztalataim felhasználásával szeretnék a továbbiakban 

aktívan tevékenykedni gazdasági alelnökként. Át is térnék azonban a pályázatomra, amely két 

részből áll. Az első részben az átláthatóbbá tételre, a joghézagok betömésére, a havi gazdasági 

beszámolók rendszeresítésére koncentrálok. A pályázatom második része a társadalmi 

felelősségvállalásra koncentrál, szeretném ezt támogatni és vitát indítani a hallgatóság körében 

annak elősegítéséről. 

 

Alfonz röviden részletezi az jegyzőkönyv mellékletét képező pályázatát, amivel kapcsolatban 

kérdéseket nem kapott. 

 

Kubitsch Áron (Integrációért és utánpótlásért felelős alelnökjelölt): Sziasztok, én Kubitsch 

Áron vagyok, negyedéves jogászhallgató. Harmadik éve vagyok diákmentor, kétszer voltam 

mentorképző és kétszer vettem részt az ÁJK HÖK Szabadegyetemen csoportvezetőként. A 

mentoraim munkája nagyban inspirált, hogy én is komolyabban foglalkozzak az ÁJK-n folyó 

integrációval. Én — mint azt láthattátok is az alelnöki pályázatomban — szeretnék egy – két dolgot 

megújítani, de nagyrészben maradni a már bejáratott keretek között. Új színt és egy kicsit több 

életet szeretnék behozni, valamint „haladni a korral.”  
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Áron röviden részletezi az jegyzőkönyv mellékletét képező pályázatát, amivel kapcsolatban 

kérdéseket nem kapott. 

 

 

Deák Péter (Rendezvényszervezésért felelős alelnökjelölt): Sziasztok, én Deák Péter vagyok, 

negyedéves jogászhallgató. Időm nagy részét az egyetemen töltöm és szó szerint lehetetlen 

összeszámolni mennyi pozitív dolgot kaptam mind a karon megismert emberektől, mind a 

Mentorprogramtól, mind pedig a HÖK-től. Pont ezen okok miatt érzem úgy, hogy mentorként és 

bizottsági tagként is a legjobb tudásommal hozzá kell járulnom ahhoz, hogy más is 

megtapasztalhassa ezt az érzést. Úgy vélem, hogy ez az alelnöki pozíció remek lehetőség lenne 

arra, hogy még többet tegyek a közösségért, hiszen köztudott, hogy egy közösség a közösen átélt 

élményekkel válik egyre teljesebbé. A pályázatomban az eddigi irányvonalat szeretném folytatni, 

úgy tervezem, hogy a régi hagyományos rendezvények mellet egy-két újjal színezném tovább a 

palettát. 

 

Péter röviden részletezi az jegyzőkönyv mellékletét képező pályázatát, amivel kapcsolatban 

kérdéseket nem kapott. 

 

Nagymihály Levente (Tanulmányi ügyekért felelős alelnökjelölt): Sziasztok, én Nagymihály 

Levente vagyok, másodéves jogász hallgató. Már korábban is foglalkoztatott az érdekképviselet, 

így egyértelmű volt számomra, hogy jelentkezem a Hallgatói Önkormányzatba, ahova 2019 

tavaszán nyertem felvételt, nevezetesen a Tanulmányi Bizottságba. A Bizottságban lehetőségem 

volt betekintést nyerni az ott folyó munkafolyamatokba, amik kifejezetten érdekesek voltak és arra 

az elhatározásra késztettek, hogy komolyabban foglalkozzak a tanulmányi ügyekkel. Pályázatom 

legfőbb pontja a hallgatói vélemények még sikeresebb becsatornázása, ebben kiemelt segítséget 

remélve a tisztelt KGY-tól.  
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Levente röviden részletezi az jegyzőkönyv mellékletét képező pályázatát, amivel kapcsolatban 

kérdéseket nem kapott. 

 

Fehér Levente (Szociális ügyekért felelős alelnökjelölt): Sziasztok, én Fehér Levente vagyok, 

harmadéves jogász hallgató. Első félévemben rögtön jelentkeztem a HÖK-be, a Szociális 

Bizottságba. Majd másodévesként (2018. szeptemberében) lettem elsőnek ügyvivő alelnök, ezt 

követően pedig 2019 márciusától megválasztott alelnökként láthattam el ezt a feladatomat. Azért 

jelentkeztem a bizottságba, mert számomra fontos a szociális egyenlőtlenségek csökkentése és az 

erre való törekvés. Emellett szerintem fontos a közösségi életben való részvétel is, mert a HÖK 

(ellentétben a középiskola DÖK-el) tényleg nagy hatást tud gyakorolni a kari életre, tanulmányok 

alakulására. Erre talán a legjobb példa a Kari Tanács, (a Kar legfőbb döntéshozó szerve, ott történik 

a dékánválasztás is például) mely tagjainak harmada hallgató és ezért tényleges, szavazásokon is 

megnyilvánuló, befolyása van a döntésekre a Hallgatói Önkormányzat tagjainak. Ahogy azt a 

pályázatomban is írom, folytatom a korábbi munkám, de az eddigieken túl számos fontos, új tervet 

fogalmazok meg. Új programokba kezdenék, például: fejleszteném a jelenlegi ösztöndíjakat és 

szociális lehetőségeket a Karon, megalkotnám a pályázati kisokost, pályázati képzést szerveznék a 

mentorok számára, igyekeznék még tovább növelni az átláthatóságot, ugyanígy pedig még többet 

lépnék fel a tankönyvek akadálymentesítéséért és a fenntarthatóság növelését. 

 

Levente röviden részletezi az jegyzőkönyv mellékletét képező pályázatát, amivel kapcsolatban 

kérdéseket nem kapott. 

 

PCS: Köszönjük Levi! Oláh Marci, ugyan téged a politológus hallgatók választanak és nem a 

KGY, de bemutatkoznál kérlek? 

Oláh Márton (Politológus ügyekért felelős alelnök): Persze! Sziasztok, én Oláh Marci vagyok, 

már egy ideje én viszem a politológus alelnöki tisztséget és nagyon várom már a folytatást, 

valamint a közös munkát! 
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Márton röviden részletezi az jegyzőkönyv mellékletét képező pályázatát, amivel kapcsolatban 

kérdéseket nem kapott. 

 

PCS: Van bárkinek kérdése az elhangzottakkal és/vagy a jelöltekkel kapcsolatban?  

 

Nem érkezett kérdés. 

 

PCS: Ha nincs, akkor kérlek az EB tagokhoz hasonlóan szavazzatok az alelnökökről! 

 

PCS: A negyedik napirendi pont harmadik c) alpontja a Kari Tanács mellett működő bizottságok 

hallgatói delegáltjainak megválasztása. Ahogy a többit is, ezt az előterjesztést is megküldtök előre, 

van-e ezzel kapcsolatban bárkinek bármilyen kérdése? 

 

Nem érkezett kérdés. 

 

PCS: Ha nincs, akkor kérem a tisztelt KGY-t, hogy a már megszokott módon szavazzunk a kari 

bizottságok delegáltjainak megválasztásáról! 

 

PCS: A negyedik napirendi pont utolsó d) alpontja az EHÖK KGY tagok és póttagok 

megválasztása. Szerintem az egy fontos kérdéskör. Amellett, hogy fontos ezen a szinten is 

képviselnünk magunkat, rossz múltunk van az EHÖK KGY-n való jelenlétek tekintetében, így ezt 

is rendeznünk kell.  

Sárkány Soma: Nem kéne politológus hallgató is a 4 rendes tag között? 

PCS: Semmi akadálya. Ugyanakkor az Én alapvető elképzelésem szerint abban kérném a tisztelt 

KGY támogatását, hogy az elnökség tagjai közül delegáljunk személyeket, ahol jelen állás szerint 

sajnos csak Márton politológus hallgató. Marci nem szerette volna vállalni, de ha van esetleg 

javaslatod, azt örömmel hallgatom! 
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Sárkány Soma: Inkább a jövőre nézve gondoltam csak, hiszen ez egy jó irány lenne. Most ezt a 

jelenlegi felállást gond nélkül tudom támogatni. 

PCS: Van bárkinek kérdése ehhez kapcsolódóan?  

 

Nem érkezett kérdés. 

 

PCS: Ha nincs akkor szavazzunk az EHÖK KGY tagokról. Mint tudjátok, ez is titkos szavazás, 

kérlek az előzőekhez hasonlóan helyezzétek az urnába a szavazataitokat. 

 

Pap Péter jelzi, hogy Simon Miklós az Alapszabály 106. § (1) bekezdés f) pontja alapján nem 

választható meg Ellenőrző Bizottsági tagnak, mivel jelölése pillanatában az Ellenőrző Bizottság 

tagja.  

 

PCS és a KGY tagjai felkeresik az említett rendelkezést, majd az alapján megállapítják, hogy 

Simon Miklós ezen az ülésen valóban nem választható meg. PCS kijelenti, hogy a következő 

ülésre újra javasolni fogja a téma napirendre vételét.  

 

PCS: Sajnos van egy ilyen szabály, ami teljesen kifacsart és irracionális szerintem, mivel az előző 

EB mandátuma az új megválasztásával szűnik meg. Miki, aki most is EB tag és az is szeretne 

maradni nem választható meg ezen a KGY-n, mert még nem szűnt meg a mandátuma. 

Hangsúlyozom, hogy nagyon rossznak tartom ezt a szabályozást, de így van végül is az 

Alapszabály szövege szerint, így kérném, hogy ehhez tartsuk magunkat.  

 

PCS: A következő, ötödik napirendi pont az ELTE ÁJK HÖK tisztségviselőinek javadalmazásáról 

szóló határozati javaslat tárgyalása lenne. Ezt a javaslatot is megküldtük előre, de röviden 

ismertetném. A módosítás célja egyes tisztségviselői javadalmazások transzparens megteremtése 

(pl.: EB tagjai), illetve közelíteni kívánja az elvégzett munka és a javadalmazás arányát. A 

tisztségviselők az elvégzett munkájuk minőségét és időigényét tekintve is magasabb minőségű 
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munkát végeznek, mint az átlagos „diákmunkák”, mégis az így megkereshető bérek alatt keresnek. 

Nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy a HÖK-ös javadalmazásnak nem célja versenyképes 

fizetéseket biztosítani, mégis szükségesnek érzem a helyzet legalább kis mértékű korrigálását. A 

javaslatot már az előző, határozatképtelen KGY is tárgyalta, az előterjesztést pedig újból 

megküldtem. Remélem mindenkinek volt ideje áttekinteni, így vitára is bocsátanám. Várom a 

kérdéseket, javaslatokat, ellenérzéseket.  

Aczélvári Ruben: Szerintem legyen mozgóbér, de az 50.000 Ft-os alelnöki bért magasnak tartom. 

Ez 25%-os növekedés és a többi ösztöndíj nagyon alacsony ehhez képest, például a tudományos, 

kulturális. Rossz üzenete lehet ennek az emelésnek. 

PCS: Ahogy a javaslat is tartalmazza, az alelnökök alapbére a mostani 40-ről 30.000 Ft-ra csökken, 

és belép egy 20.000 Ft-os sáv, ami a javaslatban látható egyedi szempontok alapján, hónapról, 

hónapra, egyedi jelleggel kerül majd elbírálásra. Így, ahogy Te is javaslod, mozgóbér lesz, de az 

általad. említett 25%-os emelkedés, ami maximum ugyebár plusz 10.000 Ft, nem törvényszerű. 

Sőt, az alelnökök bére az eddigi fix 40.000 Ft-ról, fix. 30.000 Ft-ra csökken, ami pedig — ha jól 

számolom — pont 25%-os csökkenés. A többi ösztöndíj alacsony mértékével kapcsolatos 

állításodat részleteznéd egy picit, hogy tudjak rá érdemben válaszolni? 

Aczélvári Ruben: Rendben, nézd ezt meg laikusként! Kevés az, amit mezei hallgatóként 

bármilyen érdemed alapján meg tudsz pályázni és ha megkapod az is kevéske pénz, viszont a HÖK 

alelnökök bére nő. 

PCS: Ruben, ezt az állításodat vissza kell utasítanom, hiszen az önköltséges hallgatóknak 

rendelkezésre álló tanulmányi ösztöndíj és szociális támogatás mellett az ÁJK HÖK még 5-6 egyéb 

ösztöndíjat tart fenn. Példának okáért egy átlagon felüli, de nem egyedülálló versenyeredményért 

akár az alelnöki tisztségviselői ösztöndíj 40-70%-át is meg lehet kapni. Azt hiszem sem a belső 

motiváció tekintetében, sem egyéb szempontok szerint nem összehasonlítható egy ilyen szakmai 

tevékenység és annak támogatása, illetőleg az alelnök egész hónapban végzett munkájának 

honorálása.  
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Pap Péter: Véleményem szerint ez egy haladó javaslat. A többi karhoz képest tök jó motiváló 

faktorok vannak benne, munkaalapú bérezést tartalmaz, ami szerintem nagyon üdvözölendő. Én 

nem sajnálom ezt a tisztségviselőktől, így támogatom az előterjesztést 

Aczélvári Ruben: Amennyiben a KGY nem fogadja el ezt a tervezetet, át lehet az emelésre szánt 

összeget máshová csoportosítani? 

PCS: Igen, a jogszabályok és az egyetemi szabályok ezt lehetővé tennék. Azonban abban 

egyáltalán nem vagyok biztos, hogy prudens módon hasznosítani is tudnánk. Sok tényezős dolog 

az ösztöndíjak felhasználása, ezen gondolkodni kellene először. 

 

Ezen a ponton javaslom, hogy tartsunk egy szimpátiaszavazást, hogy lássuk van-e értelme 

folytatni tovább az erről szóló diskurzust. Ezen a ponton ki az aki támogatná a javaslat 

elfogadását? A szimpátiaszavazás eredménye 4 igen, 1 nem, 3 tart. 

 

PCS: Köszönöm, akkor még a végleges szavazás előtt beszéljük át az összes aggályt, kérdést vagy 

felmerülő szempontot. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a legtöbb HÖK-ben magasabb vagy 

legalább a javaslatban lévő összeggel megegyező összegért dolgoznak a tisztségviselők. A 

tisztségviselők tevékenysége látható, igazolható, elszámoltatható. Ezt Ti, kedves képviselők 

tudjátok ellenőrizni. Abban kérem a támogatásotokat, hogy ne féljünk itt a „nepotizmus’-tól, 

hanem gátoljuk azt meg. És miközben ezt csináljuk, biztosítsunk egy korrektebb honoráriumot 

azoknak az embereknek, akik a kari közéletet alakítják, közfeladatokat ellátják. A tevékenységről 

rendszeresen beszámolunk, beszámolnak a KGY előtt, és végső soron Ti, mint az ÁJK HÖK 

legfőbb döntéshozó szerve bármikor megváltoztathatjátok az aktuális szabályokat, ez nem egy 

örökké tartó állapot lesz. 

Aczélvári Ruben: Én személy szerint szkeptikus vagyok. De bízom benne, hogy Te korrekten 

csinálod, csak úgy gondolom, hogy nem mindenki lesz a jövőben feltétlenül ilyen és hosszútávra 

kéne tervezni. Sok ez az összeg szerintem és főleg a növekedés aránya nagy. 

PCS: Mi az az összeg, ami elfogadható lenne szerinted?  

Ruben: Én csak azt mondom, hogy nagy a növekedés és ez visszatetsző lehet a hallgatók körében.. 
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PCS: Értem amit mondasz, de ez nem egy egyoldalú dolog, mint azt már korábban is kifejtetettem. 

Ahogy növekedhet, úgy csökkenhet is, így ugyanakkora annak is az esélye, hogy a hallgatók 

körében ez egy elfogadott és támogatott változás lesz.  

Aczélvári Ruben: Oké, akkor a mértékre értettem, bocsánat, nyelvbotlás volt. 

Nagymihály Levente: A szabály úgy lett kialakítva a javadalmazásnál, hogy ha a KGY nem 

fogadja el a tisztségviselő beszámolóját akkor a következő havi tisztségviselői feleződik. Ezzel a 

szabállyal érezhetően növekszik a KGY befolyása a tisztségviselők javadalmazásának területén.  

PCS: Igen, nagyon jól mondja Levi, bár ezt utólag akartam elmondani, hogy ne befolyásoljon 

benneteket. Ilyen rendelkezést a korábbi határozat például nem tartalmazott és ez pont egy jó fékje 

lehet a tisztségviselők visszaélésszerű díjazásának. 

Pap Péter: Én úgy emlékszem, de javítsatok ki, hogy eddig is volt valami hasonló, a KGY 

felelőssége is ez.  

PCS: Igen Péter, az Alapszabály eddig is tartalmazta a képviselők ezen jogát, de fontosnak tartottuk 

explicite beemelni a javadalmazási határozatba is. Felmerült még bárki másban kérdés vagy 

javaslat a tisztségviselők javadalmazásával kapcsolatban?  

 

Nem érkezett több kérdés vagy hozzászólás. 

 

PCS: Akkor kérem a tisztelt Küldöttgyűlést, hogy legjobb belátása szerint szavazzon a 

tisztségviselők javadalmazásáról! 

 

A Küldöttgyűlés 6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás arányban elfogadta a HÖK tisztségviselőinek 

javadalmazásáról szóló javaslatot. 

 

Artner András: Én még utólag csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ha jól látom — de ez csak 

elírás. — a javaslat 7.§ (4) bekezdés számozását át kell számozni. 
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PCS: Rendben, köszönöm! Az ilyen hibákat újabb elfogadás nélkül tudjuk és fogjuk is javítani. 

Van valakinek még megjegyzése vagy kérdése a fent említett napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor 

megyünk tovább.  

 

Nem érkezett több kérdés vagy hozzászólás.  

 

PCS: A hatodik napirendi pont  döntés az ELTE ÁJK HÖK egyes határozatairól, úgy mint a 

Választási Bizottság jelöltté válási eredményeket és választási eredményeket kihirdető 

határozatairól szóló határozat hatályon kívül helyezéséről, határozat az Elnökség tevékenységének 

összehangolásáért felelős alelnökről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről, határozat a 

Jurátus felvételi ügyrendről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről és határozat az 

elnökhelyettesről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről. Az előző KGY előtt volt már ezekről 

szó, de, mint már említettem határozatképtelenség miatt most ránk maradt végül. Leginkább 

technikai jellegű dolgokról van szó, küldtem róla korábban egy összefoglalót, de ha bárkiben 

felmerültek kérdések vagy nem érti teljesen a konstrukciót akkor az nyugodtan szóljon és 

belemegyünk mélyebben a témába. Ha nincs ilyen, akkor szavazzunk a hatályon kívül helyezések 

ügyében. 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag megszavazta a hatályon kívül helyezéseket. (10 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás) 

 

PCS: Köszönöm, akkor rátérnénk az egyebek napirendi pontra, amelyben az ülés elején említett 

AJ tanszékkel kapcsolatban felmerült problémák jönnek.  

 

Balázsi Áron, Gilly Zsófia, Hullán Márton Sámuel elsőéves évfolyamképviselők ismertetnek egy 

az AJ1 év közbeni számonkéréssel kapcsolatos problémát (kevés idő, félreérthető kérdések, 

indoklás hiánya stb.) és a probléma detektálásnak kérdőíves módját. A témával kapcsolatban 

Aczélvári Ruben, Nagymihály Levente, Joós János, Pap Péter és Pásztor Csaba szólalnak még 
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fel. A KGY tagjai, az elnök és az alelnökjelöltek az ügy támogatásáról erősítik meg az 

évfolyamképviselőket és megállapodnak abban, hogy a probléma felgöngyölítése érdekében egy 

külön időpontban üléseznek a teljes megértés és stratégiaalkotás érdekében. 

 

PCS: Van bárkinek az egyebekbe tartozó vagy akár bármelyik napirendhez tartozó KGY alatt 

felmerült témája, felvetése, ötlete, kérdése, javaslata?  

 

Nem érkezik felszólalás. 

 

PCS: Ez esetben megkérném a szavazatszámláló bizottságot, hogy ismertesse a mai ülés negyedik 

napirendi pont, személyi ügyek mind a négy alpontja alá tartozó titkos szavazások eredményét.  

 

A Küldöttgyűlés Varga Sárát és Nagy Dorottyát egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

megválasztotta. 

Az Ellenőrző Bizottság tagjainak, Simon Miklóst nem lehet megválasztani (ld. Alapszabály 106. 

§ (1) bekezdés f) pont: Az Ellenőrző Bizottság tagja nem lehet, aki jelölése pillanatában az 

Ellenőrző Bizottság tagja). 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag választotta meg az alelnököket. (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag választotta meg az ELTE ÁJK Kari Tanács mellett működő 

bizottságokba delegált hallgatói tagokat. (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  

 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag választotta meg az EHÖK KGY-ba javasolt rendes és póttagokat 

(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), kivéve Deák Pétert (9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) és Joós Jánost 

(7 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)).  
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PCS: Köszönöm szépen mindenki munkáját és a jelenlétét! Fontosnak tartom, hogy a KGY 

működése a lehető legmagasabb fokú aktivitással történjen, ezért kérlek titeket, hogy úgy ahogy 

ma, a jövőben is bátran szóljatok hozzá, javítsatok ki vagy akár kezdeményezzetek vitákat, hiszen 

ez a lényege az itteni munkának. A jó és hatékony munkához kellenek az ellentmondások és, hogy 

mindenki elmondhassa véleményét arról, ami a HÖK-ben és az egyetemen zajlik.  

Sárkány Soma: Tavasszal tarthatnánk az üléseket rendszeresen, előre egyeztetett időpontokban. 

PCS: Teljesen egyetértek.  

PCS: Van-e még bárkiben, bármi?  

 

Nem érkezett hozzászólás.  

 

PCS: Ez esetben köszönöm, sziasztok!  

 

21:47 - a Küldöttgyűlést lezárja Pásztor Csaba HÖK elnök. 

 

 

Pásztor Csaba  Fehér Levente  Varga Sára 

Elnök  jegyzőkönyvvezető  Ellenőrző bizottsági tag 

ELTE ÁJK HÖK    ELTE ÁJK HÖK 
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KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK TÁRA 
ELTE ÁJK HÖK 

2019. november. 19 
Határozat 

száma 
Előterjesztő Határozat tartalma Szavazás 

eredménye 
64/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba A Küldöttgyűlés egyhangúlag 
jegyzőkönyvvezetővé választotta Fehér 

Leventét. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

65/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba A Küldöttgyűlés napirendi pontként 
elfogadta az Alkotmányjogi Tanszékkel 

kapcsolatos problémát. 

8 igen 
0 nem 
1 tartózkodás 

66/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba A napirendi pontokat a küldöttgyűlés 
egyhangúlag elfogadta. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

67/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba A Küldöttgyűlés elfogadta az Ellenőrző 
Bizottság 2019/2020-as tanév rendes 

választásáról szóló beszámolóját. 

9 igen 
1 nem 
0 tartózkodás 

68/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta a 
leköszönő Elnökség beszámolóját. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

69/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba A Küldöttgyűlés elfogadta az ELTE ÁJK 
HÖK 2019. évi II és III. negyedéves 

gazdasági beszámolóját. 

9 igen 
0 nem 
1 tartózkodás 

70/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, 
hogy szavazatszámláló bizottság 

tagjaként Pap Péter, Végh Alfonz és 
Artner András ellenőrizze a 

szavazatszámlálást. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

71/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba A Küldöttgyűlés elfogadta a HÖK 
tisztségviselőinek javadalmazásáról szóló 

javaslatot. 

6 igen 
1 nem 
2 tartózkodás 

72/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba A Küldöttgyűlés egyhangúlag 
megszavazta az előterjesztett hatályon 

kívül helyezéseket. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

73/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba A Küldöttgyűlés egyhangúlag az 
Ellenőrző Bizottság tagjává választotta 

Varga Sárát. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

74/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba A Küldöttgyűlés egyhangúlag az 
Ellenőrző Bizottság tagjává választotta 

Nagy Dorottyát. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 
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75/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Kubitsch Áront a Küldöttgyűlés 
integrációért és utánpótlásért felelős 

alelnöknek választotta. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

76/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Fehér Leventét a Küldöttgyűlés a 
szociális ügyekért felelős alelnöknek 

választotta. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

77/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Nagymihály Leventét a Küldöttgyűlés az 
oktatási ügyekért felelős alelnöknek 

választotta. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

78/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Deák Pétert a Küldöttgyűlés 
rendezvényekért felelős alelnöknek 

választotta. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

79/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Végh Alfonzt a Küldöttgyűlés a 
gazdasági ügyekért felelős alelnöknek 

választotta. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

80/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Pásztor Csabát a Küldöttgyűlés a Kari 
Hallgatói Fegyelmi Albizottságba 

delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

81/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Pásztor Csabát a Küldöttgyűlés a 
Tantervi Bizottságba delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

82/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Pásztor Csabát a Küldöttgyűlés a Kari 
Tanulmány Bizottságba (teljes idejű 

képzések) delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

83/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Fehér Leventét a Küldöttgyűlés a Kari 
Tanulmányi Bizottságba (teljes idejű 

képzések) delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

84/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Oláh Márton Richárdot a Küldöttgyűlés a 
Kari Tanulmányi Bizottságba (teljes idejű 

képzések) delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

85/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Nagymihály Leventét a Küldöttgyűlés a 
Kari Tanulmányi Bizottságba (teljes idejű 

képzések) delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

86/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Gacs Bálintot a Küldöttgyűlés a Kari 
Tanulmányi Bizottságba (teljes idejű 

képzések) delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

87/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Fehér Leventét a Küldöttgyűlés a Kari 
Tanulmányi Bizottságba (részidős 

képzések) delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 
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88/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Nagymihály Leventét a Küldöttgyűlés a 
Kari Tanulmányi Bizottságba (részidős 

képzések) delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

89/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Oláh Márton Richárdot a Küldöttgyűlés a 
Kari Tanulmányi Bizottságba (részidős 

képzések) delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

90/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Nagymihály Leventét a Küldöttgyűlés a 
Kari Kreditátviteli Bizottságba delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

91/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Oláh Márton Richárdot a Küldöttgyűlés a 
Kari Kreditátviteli Bizottságba delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

92/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Pásztor Csabát a Küldöttgyűlés a Kari 
Kreditátviteli Bizottságba delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

93/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Fehér Leventét a Küldöttgyűlés a Kari 
Kreditátviteli Bizottságba delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

94/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Nagymihály Leventét a Küldöttgyűlés a 
Nemzetközi Bizottságba delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

95/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Fehér Leventét a Küldöttgyűlés a 
Speciális Bizottságba delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

96/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Deák Pétert a Küldöttgyűlés a Könyvtári 
és Informatikai Bizottságba delegálja. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

97/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Végh Alfonzt a Küldöttgyűlés az EHÖK 
Küldöttgyűlés tagjává választotta. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

98/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Joós Jánost a Küldöttgyűlés az EHÖK 
Küldöttgyűlés tagjává választotta. 

7 igen 
3 nem 
0 tartózkodás 

99/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Deák Pétert a Küldöttgyűlés az EHÖK 
Küldöttgyűlés tagjává választotta. 

9 igen 
1 nem 
0 tartózkodás 

100/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Oláh Márton Richárdot a Küldöttgyűlés 
az EHÖK Küldöttgyűlés póttagjává 

választotta. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS 

JOGTUDOMÁNYI KAR 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVE 

 

101/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Nagymihály Leventét a Küldöttgyűlés az 
EHÖK Küldöttgyűlés póttagjává 

választotta. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

102/2019. 
(XI.19) 
KGYH 

Pásztor Csaba Fehér Leventét a Küldöttgyűlés az EHÖK 
Küldöttgyűlés póttagjává választotta. 

10 igen 
0 nem 
0 tartózkodás 

 


