EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV
ELTE ÁJK HÖK
ALAKULÓ KÜLDÖTTGYŰLÉS
Időpont:

2020. november 06. 12 óra

Helyszín:

ELTE ÁJK A épület, VII. előadó
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3
Résztvevők

Képviselők

Elnökség tagjai és javasolt
személyek

Artner András

Fehér Levente szociális
ügyekért felelős alelnök

Brunner Dániel

Joós János kommunikációs
referens

Domonkos Renáta

Laurincz Boglárka ügyvivő
integrációért és
utánpótlásért felelős alelnök

Erdélyi Panna

Nagymihály Levente
tanulmányi ügyekért felelős
alelnök

Gilly Zsófia Bernadett

Oláh Márton ügyvivő
politológus ügyekért felelős
alelnök

Grama Gréta

Pásztor Csaba elnök

Hamecz Flóra

Tulipán Norbert ügyvivő
rendezvénye alelnök

Illés Dorottya Lilla

Végh Alfonz gazdasági
ügyekért felelős alelnök

Kovács Szabina Krisztina

Ellenőrző Bizottság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVE

Madarász Brigitta
Molnár Dániel
Pap Szabolcs Kristóf
Takács Katalin
Varga József

Simon Miklós Eb elnök

12. 14. perc: a KGY-t megnyitja Pásztor Csaba HÖK elnök

Pásztor Csaba (Csabi): Üdvözlök mindenkit!

Először az EB elnököt szeretném

megkérdezni, hogy hányan vagyunk jelen és hogy szabályosan lett-e összehívva az ülés?
Simon Miki (Eb elnök): 14-en vagyunk jelen a 19-ből, így határozatképes a KGY. Az ülés
szabályosan lett össze hívva, de az előterjesztések nem lettek időben kiküldve.
Csabi: Igen, az előterjesztések kiküldésével technikai okokból kicsit több, mint egy órát
késtem, mindenki időben elküldött mindent, ez rajtam csúszott el. Ennek ellenére szeretném
szavazásra bocsátani előttetek, hogy elfogadjátok-e így is a napirendi pontokat? Mondhatja erre
a KGY, hogy nem kívánjátok tárgyalni, vagy elnézitek most nekem ezt és megígérem, hogy
többet nem lesz ilyen. Van e közöttetek olyan, aki a késedelem miatt nem szeretné tárgyalni a
napirendi pontokat vagy nem volt ideje áttekinteni az előterjesztéseket?

A KGY a késedelem ellenére egyhangúlag megszavazta, hogy így is tárgyalni kívánja a
napirendi pontokat és senkit ne jelezte, hogy ne tudta volna áttekinteni az előterjesztéseket.

(Csabi): Februárban volt utoljára határozatképes KGY-nk, ami betudható a koronavírus
járványak és az előző KGY diszfunkcióinak is. Nagy potenciált látok bennetek, ne vesszünk el,
komoly kihívások állnak előttünk, és nagyon számítok a KGY támogatására, hogy az előttünk
álló nehéz döntéseket együtt tudjuk meghozni. Ennek fényében szeretném elkezdeni veletek a
közös munkát. A napirendi pontokhoz van e bárkinek módosító javaslata?
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Gilly Zsófi: Beszéljük meg, hogy a jövőben lehessen részt venni szavazati joggal online is.
Csabi: Egyebek napirendi pontban fogjuk tárgyalni. Más javaslat?
Varga József: Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban felmerült egy probléma és azt
szeretném tárgyalni.
Csabi: Ha nincs ellenetekre, ezt is az egyebekben tárgyaljuk majd.
Csabi: Kérem szavazzunk a napirendi pontokról.

A KGY egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat

Csabi: Szeretném Jegyzőkönyvvezetőnek javasolni Simon Miklóst. Elfogadod Miki?
Simon Miki: Igen.
Csabi: Kérem szavazzunk Simon Miklósról.

A KGY egyhangúlag elfogadta Simon Miklóst jegyzőkönyvvezetőnek.

Csabi: Első napirendi pont, a beszámolók elfogadása. Előszőr az Eb-elnököt hallgassuk meg.
Simon Miki: Tisztelt KGY én nem szeretném kiegészíteni a a beszámolómat, ha van kérdés
akkor arra szívesen válaszolok.
Erdélyi Panka: Tekintve a tényt, hogy nem lettek időben kiküldve a beszámolók, egy rövid
összefoglalót lehetne mondani róla.
Simon Miki: Rendben, 2020 márciusában felállt az új EB és felkészültünk a leendő
választásokra, de a járvány miatt ezeket a választásokat nem tudtuk megtartani. Ezután ugrunk
egy hatalmasat az időben, amely időszak a járványnak köszönhetően nem telt túl izgalmasan.
Augusztus 22-én kiírtuk az őszi választásokat, amit online tartottunk. Megállapítottuk a
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jelöltállítás eredményét, amit ki is hirdettünk. Megállapítottuk, hogy minden cselekmény
szabályszerűen folyt le. Minden dokumentumot aláírással hitelesítettünk, amik épp sorban
állnak az iktatáshoz. Mást nem csináltunk, a feladatunk nagy részét a választások tették ki.
Erdélyi Panka: Mi van jelenleg a politológus alelnöki tisztséggel? Alapszabály szerint miután
lemondott 5 munkanapon belül ki kellett volna írni a választást.
Simon Miki: Az alapszabály értelmében 5 munkanappal a lemondás után ki kellett volna írni
a választást, ugyanakkor fontos, hogy a járványügyi helyzet miatt egy új határidő számítás van
jelenleg érvényben és így a szorgalmi időszak utolsó hetére lenne meg az eredmény. Úgy
véltük, hogy Ebben az esetben érdemesebb egy megbízotti rendszerben ellátni ezt a feladatot
és a következő szorgalmi időszak elején kiírni egy választást.
Erdélyi Panka: Amennyiben lemond a politológus alelnök, úgy ügyvivőként nem a lemondott
politológus alelnöknek kell ellátnia ezeket a feladatokat?
Csabi: De, de Gacs Bálint elindult politológus alelnöknek és küldöttgyűlési képviselőnek is,
ami már kapásból egy összeférhetetlenségi szabály tényállását pedzegeti, és megválasztása után
három napon belül nyilatkoznia kellett, hogy melyikről mond be. Abból kifolyólag, hogy a
politológus alelnöki posztról lemondott egy olyan helyzetet született, amire az alapszabály nem
ad egyértelmű választ. A kari és az EHÖK EB-vel egyeztetve az elnökség döntése alapján Oláh
Márton korábbi politológus ügyekért felelős alelnököt kértük fel a feladat ellátására.
Van még egyéb kérdés az EB elnöki beszámolóhoz? Amennyiben nincs, kérem a tisztelt KGYt, hogy szavazzunk az elfogadásáról.

Nem érkezett több kérdés, a KGY egyhangúlag elfogadta Simon Miklós EB elnök
beszámolóját.

Csabi: A következő napirendi pont az elnökség tagjainak a 2020 február és 2020 október
közötti beszámolójának tárgyalása. A felölelt időtartam hosszára tekintettel nekem csak egy
naptár szerepel a beszámolómban, amit most szóban szívesen kiegészítek és válaszolok a

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVE

felmerülő kérdésekre. Amit igazán fontosnak tartok kiemelni az az aktuális félév íve. A félév
elején egy szokásos félévvel startoltunk, nagy motivációval, buli ötletekkel, Meg is tartottuk az
első rendezvényünket, ahol — mint tudjátok — ellopták a széfet, de ez sem törte kedvünket.
Majd a mentorfelvételi eljárás közepén kaptuk a hírt, hogy átallunk a távolléti oktatásra. Ez az
átállás rengeteg feladattal, alkalmazkodással, új módszerekkel járt együtt. A kari vezetés
kidolgozta távoktatás eddig nyilván nem létező szabályait, aminek véleményezésére össezsen
két nap állt rendelkezésünkre. Részünkről mihamarabbi elemzés vette kezdetét, mely során
összevetettük az adott szabályokat más egyetemek szabályzataival, beleírtuk javaslatainkat
majd válaszoltunk. A naptárban láthatjátok is, hogy történtek események, de nem a világ
legmeghatározóbb dolgait tudhatjuk a hátunk mögött. Rengeteg személyközi egyeztetés
történik, amiket érthető okokból nehéz a beszámolóban megjeleníteni, de büszkén mondhatom,
hogy nagyon sokat dolgozott az elnökség annak érdekében, hogy a lehető legjobb,
leghatékonyabb, legigazságosabb módon történjen a távoktatásra történő.
A következő, amit kiemelnék az az Orientációs Napok. Érdekes folyamat volt, offline, online,
hibrid, online, hibrid. Folyamatosan változtak a megvalósítás módjára vonatkozó vezetői
elvárások. Mindig át kellett szervezni, végül egy fél hibrid fél online megvalósulása volt. Jó
alternatíva volt, de be kell vallani, hogy nem lett egy kiemelkedően jó esemény. Ezt azért fontos
kiemelni, mert a járványhelyzet után egy teljes Orientációs Napok reformot szeretnénk
kezdeményezni, mert úgy gondoljuk, hogy ennek az integrációs eljárásnak bőven lenne hova
fejlődnie.
Ami szintén fontos, az a kérdőíveink sokasága és minősége. Az átállás után számtalan kérdőívet
csináltunk, amelyek összeállításánál nagyon fontos volt, hogy megfelelő módszertani alapokon
nyugodjanak, annak érdekében, hogy ennek hiányára hivatkozással ne lehessen csak úgy
lesöpörni őket az asztalról. Az átállásról szóló kérdőívünk elemzését elküldtük a kari
vezetésnek, akik kezdetben nem örültek ennek az akcióinknak, azonban a JOKT a
meghatározott kezdőintézkedéseket az általunk készített kérdőív figyelembevételével hozta
meg. Én voltam a legmeglepettebb, hogy elkérték tőlünk.
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A Magyar Akkreditációs Bizottság ellenőrzést tartott az ELTE-n, így minket is megkérdeztek.
Összességében azt mondhatjuk el, hogy a valóságnak megfelelően válaszoltunk, ami jó arról
elmondtuk, hogy jó, ami rossz arról pedig, hogy meglátásunk szerint hogyan lehetne fejleszteni.
Röviden tájékoztatnálak benneteket arról is, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatban
vezetőségváltás történt a múlt héten, Eszterhai Marcell egy BTK-s hallgató lett az elnök.
Előzetesen jó együttműködésről adott tanúbizonyságot. Az elmúlt egy évben az ÁJK és az
EHÖK kapcsolata egyre szorosabb, jó irányban vagyunk. Vitatható, hogy ez miért is jó, de az
biztos, hogy mi a lehető legjobb együttműködésekre törekszünk, ahogy Marcell is.
Országos szinten, a HÖOK elnökeként újra választották Murai Lászlót. Én pedig a HÖOK
Budapesti Régiószövetség munkájában továbbra is póttagként veszek részt.
Ha a beszámolóm időszakából bármivel kapcsolatosan kérdésetek van, állok rendelkezésre.

Nem érkezett kérdés.

Csabi: Akkor arra kérlek benneteket, hogy szavazzunk az elnöki beszámolóról.

A KGY egyhangúlag elfogadta Pásztor Csaba HÖK elnök beszámolóját

Csabi: Oláh Marci politológus alelnök következik a beszámolójával.
Oláh Marci: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon hosszú a beszámolóm és nem
szeretnék senkit sem untatni vele. Csabi a fő ívet megadta, tulajdonképpen ugyan ez zajlott a
politológus oldalon is. Kiegészíteni nem szeretném a beszámolómat, mert azt megküldtük, csak
egy dolgot tennék hozzá az pedig a köszönet. Elsősorban a politológus bizottságnak, a
politológus mentoroknak és a politológus küldött gyűlési képviselőknek szeretném
megköszönni, hogy együtt túlvészeltük ezeket a vészterhes időket. Név szerint: Sárkány
Somának, Gacs Bálintnak, Balázs Lacinak, Molnár Ivettnek, Papatyi Balázsnak, Fábián
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Ritának, Morris Kristofnak, Seres Viktornak és Árpási Botondnak. Ezzel a csapattal sikerült
letudnunk ezt a félévet, kemény volt az átállás. Nagy ötletekkel indultunk, elkezdődött a
Szabadegyetem szervezése, elképesztően kreatív ötletek voltak, de jött egy világjárvány,
amihez alkalmazkodtunk, de nem lankadt le a tettvágyunk. Ajánlom mindenkinek, hogy olvassa
el az írásomat. Fontosnak tartom a társadalmi vitát, Milbacher Dániellel két cikket is írtunk a
Jurátusba, amiket vitaindítónak szántunk az SZFE ügy kapcsán. Sajnos nem érkezett semmilyen
reakció, válaszcikk. Nagyon rossz szerintem, hogy ekkora a közöny az Állam- és Jogtudományi
Karon egy ilyen ügy iránt. Gondolkodni mindannyian gondolkodhatunk az ilyen dolgokról,
teremtettünk ennek egy felületet. Ne forduljunk mindig a közöny oltára felé.
Csabi: Van valakinek kérdése Marcihoz?

Nem érkezett kérdés.

Csabi: Akkor kérem a tisztelt KGY-t, hogy szavazzunk a beszámolóról.

A KGY egyhangúlag elfogadta Oláh Márton politológus ügyekért felelős alelnök
beszámolóját.

Csabi: Alfonz, gazdasági ügyekért felelős alelnök beszámolója következik.
Végh Alfonz: Én annyival egészíteném ki a beszámolómat, mint láthattátok a 2020-as
költségvetést és a 2019-es zárszámadást is elkészítettük, amit szeretnénk, ha elfogadnátok.
Azért csak most lesz elfogadva mert az EHÖK-öt be kell várni az előző évi zárszámadással és
az ez évi költségvetés megírásával, amire májusban került sor, május óta pedig nem volt kari
KGY ülés.
Artner András: A 2019-es zárszámadásban a rendelkezésre álló előirányzatnál
meghatároztátok, hogy mennyit szeretnétek rákölteni, vagy az mit jelent?
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Csabi: A 2019-es zárszámadás még a korábbi évnek, a már elköltött pénzről szóló beszámolója.
Vagy lehet nem értem, hogy mi a kérdés.
Artner Andris: A rendelkezésre álló előirányzat az iskolaszövetkezeti kifizetéseknél például
727. 258 Ft és az összesen elköltött pénz pedig 1.245.932 Ft.
Végh Alfonz: A rendelkezésre álló előirányzat az azt jelenti, hogy a költések után mennyi
maradt a keretben.

Nem érkezett több kérdés.

Csabi: Akkor kérem a tisztelt KGY-t, hogy szavazzunk a beszámolóról.

A KGY egyhangúlag elfogadta Végh Alfonz gazdasági alelnök beszámolóját

Csabi: Fehér Levente, szociális ügyekért felelős alelnök következik.
Fehér Levente: Én nem szeretném kiegészíteni a beszámolómat.
Csabi: Akkor kérem a tisztelt KGY-t, hogy szavazzunk a beszámolóról.

A KGY egyhangúlag elfogadta Fehér Levente szociális alelnök beszámolóját

Csabi: Nagymihály Levente, tanulmányi ügyekért felelős alelnök következik.
Nagymihály Levente: Szöveges formátumú leírást Én sem készítettem a beszámolómról. A
távolléti oktatásra való átállás követően a tanulmányi ügyekre nagyon nagy hangsúly tevődött,
sokat beszéltünk a kari vezetéssel, tanszékvezetőkkel és a dekánhelyettes asszonnyal. Nagyon
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bízom bennetek és sokban tudjátok majd segíteni a munkámat, az évfolyamok képviseletében.
Bízom benne, hogy jól tudunk majd együtt dolgozni. Kiemelném a beszámolómból, hogy
október 15-e óta az általános elnökhelyettesi feladatokat is ellátom. Ha van kérdésetek, szívesen
válaszolok.

Nem érkezett kérdés.

Csabi: Akkor kérem a tisztelt KGY-t, hogy szavazzunk a beszámolóról.

A KGY egyhangúlag elfogadta Nagymihály Levente tanulmányi ügyekért felelős alelnök
beszámolóját

Csabi: A következő Milbacher Dániel mentorreferens lenne, aki jelenleg sajnos karanténba
van, de a beszámolóját megküldte. Ha van kérdésetek hozzá megpróbálom megválaszolni.

Nem érkezett kérdés.

Csabi: Akkor kérem a tisztelt KGY-t, hogy szavazzunk a beszámolóról.

A KGY egyhangúlag elfogadta Milbacher Dániel mentorreferens beszámolóját

Csabi: Kubitsch Áron integrációért és utánpótlásért felelős alelnök felmentése után a
megüresedett tisztséget megbízottként Laurincz Boglárka látta el.
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Laurincz Bogi: Nem kívánom kiegészíteni a beszámolómat, de ha van kérdésetek szívesen
válaszolok.

Nem érkezett kérdés.

Csabi: Akkor kérem a tisztelt KGY-t, hogy szavazzunk a beszámolóról.

A KGY 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás ellemében elfogadta Laurincz Boglárka integrációért
és utánpótlásért felelős alelnök beszámolóját

Csabi: Deák Péter a korábbi rendezvényes alelnökünk Erasmuson van, így lemondott
tisztségéről, ezért ügyvivőként Tulipán Norbert viszi a tisztséget.
Tulipán Norbi: Motiváltan kezdtem meg a munkát szeptemberben, amit sajnos keresztbe
vágott a járványügyi helyzet, de megpróbáltuk a legtöbbet kihozni a helyzetből és olyan
programokat szervezni, amik megfelelnek a járványügyi előírásoknak. Nagy hangsúlyt
fektetünk a HÖK-ön belüli csapatépítésre, ezért ilyen típusú programokat szerveztünk, pl.
szabadulószobát, együttműködve az integrációs bizottsággal. Danival felvéve a kapcsolatot
elkezdtünk a mentorok számára is egy csapatépítőt szervezni, azonban a járványhelyzet ezt az
ötletet is keresztbe vágta. Ha van kérdésetek nagyon szívesen válaszolok.
Gilly Zsófi: Terveztek e további csapatépítő programot?
Tulipán Norbi: Igen, gondolkozunk ilyeneken. Nem tudjuk, hogy a következő hetekben
hogyan lesz erre lehetőség, ha rosszabbodik a járványhelyzet, de kültéren még lehetséges
szerencsére.
Csabi: Akkor kérem a tisztelt KGY-t, hogy szavazzunk a beszámolóról.
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A KGY egyhangúlag elfogadta Tulipán Norbi rendezvényes alelnök beszámolóját

Csabi: A kommunikációs referens, Johnny követekzik.
Joós János (Johnny): A beszámolómat két részre lehet bontani, az előző és az idei félévre. Az
előző félévvel kapcsolatban van szöveges beszámoló, ami a lényeget összefoglalja, rengeteg
dolog történt, nagyon sok munkával járt ez a pozíció. Amit kiemelnék mindenképpen, hogy a
távoktatásra sikerült Levivel kialakítanunk egy olyan felületet, ahol az évfolyamképviselők, az
ügyvivő évfolyamképviselők és a tanulmányi bizottság tagjai is jelen voltak és a felmerülő
problémákat gyorsan tudták kommunikálni.
A beszámolóm második részét szóban szeretném kiegészíteni. Az Orientációs Napokat kisérő
gólyakampány sorozat keretében tájékoztattuk az érkező évfolyamot, tekintettel arra, hogy
élőben nem tudtunk velük találkozni. Voltak tervek gólyatalikra, de a járványhelyzet nem
engedte ezek megvalósítását. Ezután egy választási kampányt tartottunk, erről próbáltuk
tájékoztatni az elsőéveseket. Ezt követően egy még nagyobb projekt következett, a facebook
csoportok kérdése. Ezt követően megtartottuk a felvételi eljárást, ami alatt a kommunikáció
nagyon hatékonyan működött. Szeretnénk egy olyan közösséget, amiben mindenki számíthat
egymásra, amely cél a felvételizők előzetese elmondásai alapján összejönni látszikl. Én felelek
a belső kommunikációért, ami sokszor átfedésben van a belső integrációval. Lesznek további
integrációs tevékenységek. Szeretnénk, hogy megismerjétek egymást is és a HÖK további
részeit is.
Csabi: Van valakinek kérdése?

Nem érkezett kérdés.

Csabi: Akkor kérem a tisztelt KGY-t, hogy szavazzunk a beszámolóról.
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A KGY egyhangúlag elfogadta Joós János kommunikációs referens beszámolóját.

Csabi: A második napirendi pont következik. A 2019-es zárszámadás elfogadása.
Van-e bárkinek kérdése az előtezetesen megküldött előterjesztéshez?

Nem érkezett kérdés.

Csabi: Akkor kérem a tisztelt KGY-t, hogy szavazzunk az előterjesztésről.

A KGY egyhangúlag elfogadta a 2019-es zárszámadást.

Csabi: A harmadik napirendi pont, személyi ügyek következik.
Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásával kezdenénk, de megint belefutottunk abba a
hibába, amibe a tavalyi alakuló ülésen. Az éppen megválasztott EB elnök nem választható meg
az EB tagjává és Simon Miklóson kívül más jelölés nem érkezett hozzám, így hacsak nem ajánl
EB tagnak megválasztásra a tisztelt KGY most jelölteket, attól tartok, hogy el kell napolnunk
az EB tagjainak megválasztását.
Gilly Zsófi: Ezt az alapszabályi kitételt módosíthatjuk?
Csabi: Igen, de mivel ez Alapszabálymódosítás, a szabályok értelmében leghamarabb csak a
következő ülésen van rá lehetőségünk.
Csabi: Akkor, ki az, aki támogatja azt, hogy az EB tagjainak megválasztását elnapoljuk a
következő ülésre, amin napirendre veszzük azt is, hogy az Alapszabály vonatkozó
rendelkezését módosítjuk?
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A KGY 13 igennel, 0 nemmel és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

Csabi: Az alelnökök megválasztása következik. Pásztor Csaba ismerteti az egyes tisztségekre
szánt személyeket, amelyek személyét leginkább a kontinuitás jellemzi.

A jelöltek mindegyike nyilatkozik, hogy személyükben összeférhetetlenség nem áll fenn.

Csabi: Köszönöm szépen mindenkinek. Kérem a tisztelt KGY-t, hogy amennyiben vannak
kérdései a jelöltekhez tegye fel azokat.

Nem érkezett kérdés.

Csabi: Megkérem az EB-t, hogy két KGY képviselő társaságban ellenőrizze a személyi ügyek
során elvégzendő titkos szavazáshoz hasznát urnát.

Az ellenőrzés megtörténik, az urnát rendben találják.

Csabi: A könnyebbség kedvéért a szavazás előtt ismertetném a másik kettő személyi ügyet is
és aztán az összesről egyben tudtok szavazni. Az elős a Kari Tanács mellett működő kari
bizottságokba delegált hallgatók. Az ezen bizottságokba javasolt hallgatók névsorát előzetesen
megküldtem, személyükben összeférhetetlenség nem áll fenn. Amennyiben van róluk vagy
hozzájuk kérdésetek kérlek tegyétek fel.

Nem érkezett kérdés.
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Csabi: A személyi ügyek körébe tartozó harmadik kérdés, az ELTE Hallgatói Önkormányzat
Küldöttgyűlésébe delegált rendes és póttagok. A javasolt tagok névsorát előzetesen
megküldtük, kérem a tisztelt KGY-t, hogy ha van, tegye fel kérdéseit.

Nem érkezett kérdés.

Csabi: Miki kérlek oszd ki a szavazólapokat. Azonban mielőtt szavaztok hallgassuk meg a
jelölteket, mégis miért folytatják vagy épp miért vágnak bele. Nyilvánvalóan a rendezőelv
újrainduló csapatként az a kontinuitás, de mégis halljuk hát. Fehér Levi kérlek kezd meg a sort.
Fehér Levente: Ha röviden akarnám kifejteni akkor azt mondanám, hogy folytatnám.
Fontosnak tartom, hogy kommunikációban fejlődjenek az ösztöndíj lehetőségek. Sok tervünk
nem valósulhatott meg a koronavírus okán, illetve vannak olyan feladataink is, amiket
bármeddig lehet még tökéletesíteni.

Nem érkezett kérdés Leventéhez.

Csabi: Köszönjük, Nagymihály Levi jön.
Nagymihály Levente: Korábbi pályázatom alappillére a moodle, canvas, meetstreet
szentháromság megtörése volt, ami nagyjából sikerült. Az évfolyamképviselők kapcsán
felmerülnek újabb munkaszervezési feladatok és a tanulmányi bizottság munkáját is meg kell
reformálni. Ez a következő napokban, hetekben fog megtörténni. Olyan előremutató dolgokra
szeretnénk koncentrálni, amelyek a jövőben is felhasználhatók lennének.

Nem érkezett kérdés Leventéhez.
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Csabi: Köszönöm, Alfonz, Te jössz.
Végh Alfonz: A tavalyi programomban is elhintettem egy két dolgot, amivel az idő hiánya
miatt még adós vagyok, ezekre koncentrálva szeretném folytatni.

Nem érkezett kérdés Alfonzhoz.

Csabi: Köszönjük szépen. Bogi következik.
Laurincz Boglárka: Úgy gondolom, hogy integráció téren egy hálátlan feladat előtt állunk.
Szeretnénk egy jó közösséget kialakítani HÖK-ön belül, amibe a KGY tagokat is szeretnénk
bevonni. Kirándulásokkal, szabadtéri programokkal szeretnénk helyettesíteni a bulikat, ez a
belső integrációnak biztosítana lehetőséget. Külső integráció tekintetében egy dühöngőt
szeretnénk létrehozni, ami egy minden héten megnyíló hívás lenne, ahova bárki beléphet és
elmondhatja az oktatással kapcsolatos gondjait. Ez az időszak egy kicsit üres, így lehetőség van
új ötleteket új terveket kigondolni. Fontosnak tartom, hogy a diákszervezeteken kívül eső
hallgatókat is megpróbáljuk integrálni. Erre olyan stratégiát eszeltem ki, hogy egy
hagyományteremtő alkalmat kell megvalósítani, ami lehet karaoke, lehet pub-quiz, lehet
társasjáték vagy bármi, de szeretnék minden héten egy ilyen közösségi eseményt.

Nem érkezett kérdés Boglárkához.

Csabi: Köszönjük. Norbi jön.
Tulipán Norbi: Valóban hálátlan helyzetben vagyunk, de úgy gondolom, hogy a közös
munkával egy jó irányba indultunk el. Fő célom az lenne, hogy egy rendszerességet alakítsunk
ki a rendezvények terén, és amik most is működtek kisebb csoportokban integrációs események,
azokat bevezetni úgy, hogy hetente - kéthetente legyenek. Mivel az elsőévesek integrációja
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elmaradt, így nekik szeretnénk szervezni valamit a következő félévben, külön figyelmet
fordítva erre az évfolyamra a rendezvényes bizottsággal. A bizottság kitalált új ötleteket arra,
hogy nem csak a bulikat szerveznénk rendszeresen, hanem bizonyos kultúreseményeket is, erre
is vannak már ötletek, mint pl. humor esetek, de jelenleg meg van kötve a kezünk. Reméljük,
hogy minél előbb sor tud kerülni ezekre.

Nem érkezett kérdés Norbihoz.

Csabi: Köszönjük szépen. Johnnyról bár nem szavaztok, de szeretném, ha ő is elmondaná a
terveit.
Joós János: Egy nagyobb képet szeretnék mutatni a munkánkról. Az volt a célunk tavaly, hogy
egy olyan HÖK-öt építsünk fel, aminek biztosítani tudjuk azt a presztízsét, ami a hallgatói
bizalomból ered és ez arra vezethető vissza, hogy a hallgatók képbe legyenek azzal, hogy a
HÖK-re lehet számítani és a HÖK az egy olyan közösség, ami ellátja a feladatait. Azt látom,
hogy az elmúlt egy évben jó irányba haladtunk és ezt szeretnénk tovább vinni. Nagyon várjuk
azt az időszakot amikor kevésbé lesz a covid járvány meghatározó és vissza tudunk térni a
rendezvényekhez. Másik része a munkánknak inkább befelé szól, célunk, hogy a HÖK-ösök
mindenről tudjanak és minden információ mindenki számára rendelkezésre álljon.
Csabi: Köszönjük. Akkor most szeretném megkérni a tisztelt KGY-t, hogy a kiosztott
szavazólapokon jelölje szavazatát, majd dobja be azt az urnába. Közben szeretnék kérni kettő
embert a küldöttgyűlésből, akik az EB elnök úr vezetésével megszámolják a szavazatokat.
Csabi: Látom, hogy Erdélyi Panka és Artner András jelentkezik. Ki az, aki támogatja, hogy
Erdélyi Panka és Artner András legyenek a spontán szavazatszámláló bizottság tagjai?

A KGY egyhangúlag támogatta, hogy Erdélyi Panka és Artner András működjön közre a
szavazatok számlálásában.
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A szavazások eredményei:
Alelnökök megválasztása:
Tisztség

Javasolt személy

Szociális ügyekért felelős

Fehér Levente

alelnök

Szavazás eredménye
13 igen,
0 nem,
1 tartózkodás

Rendezvényekért felelős

Tulipán Norbert

alelnök

14 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

Integrációért felelős alelnök

Laurincz Boglárka

13 igen,
1 nem,
0 tartózkodás

Gazdasági ügyekért felelős

Végh Alfonz

alelnök

13 igen,
0 nem,
1 tartózkodás

Tanulmányi ügyekért felelős

Nagymihály Levente

alelnök

14 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

Kari bizottságok delegáltjainak megválasztása
Bizottság
Kari

Hallgatói

Javasolt személy
Fegyelmi Pásztor Csaba

Albizottság

Szavazás eredménye
14 igen
0 nem
0 tartózkodás

Tantervi Bizottság

Nagymihály Levente

14 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

Kari Tanulmányi Bizottság
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Teljes idejű képzések Laurincz Boglárka

14 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

Fehér Levente

14 igen
0 nem
0 tartózkodás

Oláh Márton Richárd

14 igen
0 nem
0 tartózkodás

Nagymihály Levente

14 igen
0 nem
0 tartózkodás

Végh Alfonz

14 igen
0 nem
0 tartózkodás

Részidős képzések Laurincz Boglárka

14 igen
0 nem
0 tartózkodás

Nagymihály Levente

14 igen
0 nem
0 tartózkodás

Végh Alfonz

14 igen
0 nem
0 tartózkodás

Kari Kreditátviteli Bizottság

Nagymihály Levente

14 igen
0 nem
0 tartózkodás

Oláh Márton Richárd

13 igen,
0 nem
1 tartózkodás
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Laurincz Boglárka

14 igen
0 nem
0 tartózkodás

Fehér Levente

14 igen
0 nem
0 tartózkodás

Nemzetközi Bizottság

Sárfány Melissa Diki

13 igen,
1 nem
0 tartózkodás

Speciális Bizottság

Fehér Levente

14 igen
0 nem
0 tartózkodás

Könyvtári és Informatikai Joós János

13 igen,

Bizottság

1 nem
0 tartózkodás

EHÖK küldöttgyűlési tagok és póttagok:
Jelölt
Rendes tag

Joós János

Szavazás eredménye
11 igen,
2 nem,
1 tartózkodás

Rendes tag

Végh Alfonz

13 igen,
0 nem
1 tartózkodás

Rendes tag

Fehér Levente

13 igen,
0 nem
1 tartózkodás

Póttag

Milbacher Dániel

13 igen,
0 nem
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1 tartózkodás
Póttag

Nagymihály Levente

14 igen
0 nem
0 tartózkodás

Póttag

Laurincz Boglárka

14 igen
0 nem
0 tartózkodás

Csabi: Köszönjük szépen a szavazatokat!
A harmadik napirendi pont következik, ami a 2020-as év költségvetési javaslata. Az ELTE-s
szabályok szerint előszőr el kell fogadnia az EHÖK-nek az EHÖK költségvetést és
értelemszerűen ezt követően tárgyalhatjuk mi a sajátunkat, ami jelen állás szerint 5.068.200 Ft.
Miután megvan ez az összeg, meg tudjuk tervezni, hogy mire, hogyan, mennyit szeretnénk
költeni, amit el kell fogadnia a KGY-nak, és ha ettől a költségvetéstől bármilyen okból el kell
térni, akkor legkésőbb a zárszámadásban, de azt jeleznünk kell, hogy miért, hogyan és mekkora
mértékben tértünk el. Amit fontos látni ebben a költségvetési javaslatban az a mögötte
meghúzódó gondolat. Mivel ez több pénz, mint a korábbi években megszokott és nem sok dolog
van amire jelen körülmények között értelmesen el lehet költeni a következőt gondoltuk. Ezt a
pénzt „félre teszünk” majd maradványként és a következő években felhasználjuk okosabban,
pl. a szabadegyetemre, ami egy ilyen „extra forrással” egy sokkal minőségibb esemény lehetne.
Természetesen a felmerülő kiadásokra, vagy olyan dolgokra, amikre már régebb óta
szükségünk volt, de nem tudtuk beszerezni költenénk, de inkább az ésszerű tartalékos lenne
szem előtt. Ennek a fényében mi arra gondoltunk, hogy a szabályokat szem elött tartva a létező
költségvetési vázra, amit láthattok is a z előzetesen megküldött dokumentumban, nyolc pontban
a miheztartást végett megtervezzük a költségvetést és ülésről ülésre aktualizáljuk a valós
pénzügyi helyzettel. Három típusú költségből áll most a tervezet. Az első azok a költségek,
amiket már elköltöttünk, mert időben túl vagyunk rajta pl. a szemeszternyitó költségei. A
második kategória, azok a költségek, amikkel tervezünk pl. irodaköltségek. A harmadik típus,
mint pl. a kamerarendszer, ami klasszikus tervezési javaslat. Ez a három típusú költség van, de
összességében arra jutott az elnökséggel és ebben kérném a támogatásokat is, hogy minimumra
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tervezzük a költségvetést, ahogy láthatjátok is az előzetesen megküldött dokumentumokban.
Nincs megtervezve az egész, egy 2.900.000 Ft-os korrekcióval számolunk.

Az volt a

gondolatunk, hogy arra kérünk meg benneteket, hogy a járványhelyzet okozta bizonytalanságok
közepette fogadjatok el egy ilyen „körülbelüli" költségvetést, amiben nincsen minden tételesen
megtrvezve és ha vannak ezektől eltérő gondolatok, tervek akkor azokról eseti jelleggel minden
alkalommal a KGY hozzájárulását kérjük. Kérlek ezen információ birtokában értékeljétek a
tervezetet. Ez tulajdonképpen egy iránymutatás, amihez várjuk a Ti felmerülő javaslataitokat
is. Utolsó gondolatként pedig azt jegyezném meg, hogy kezdeményeztem az EHÖK
elnökségében, hogy jövőre tekintsünk el a megszokott maradványfelhasználási modelltől,
annak érdekében, hogy minden részönkormányzat szabadon dönthessen a 2021-es évre átvitt
maradványáról. Amennyiben kérdésetek vagy javaslatotok van, azokat szívesen veszem!
Varga József: Az lenne a kérdésem, hogy ha bizonytalan ennek a pénznek a jövője, az nem
lehetne-e megoldás, hogy előre beszerezzük azokat az eszközöket, amik kellenek pl. egy
szabadegyetemhez egy félév vagy akár másfél év múlva és ezáltal jobban biztosítani ennek az
összegnek a meglétét?
Csabi: De, lehetne, ez egy létező hang az elnökségen belül is, nekem annyi vele a gondom,
hogy ha most beszerzünk dolgokat azzal túlzottan és igazságtalanul megkötjük a következő
elnökség kezét. Ennek ellenére ha az EHÖK-ben nem lenne hajlandóság a maradványok
szabadabb felhasználásával kapcsolatban, ezt fogjuk csinálni.
Erdélyi Panka: A HÖOK vezetőképzőről lenne kérdésem, hogy ez majd a jövőben lesz, vagy
ez már elmaradt? És miért indokolt, hogy az elnökség összes tagja részt vegyen, ez milyen plusz
szakmai tudást ad, ez a szakmai tudás valós-e vagy igazából csak egy élmény utazás?
Csabi: A képzések fül alatt 4 program látható. A vezetőképzőből az őszi el fog maradni, illetve
online formában valósul meg, aminek nincs költségvonzata. Ezek olyan események, amiken
jellemzően az ország összes hallgatói önkormányzata képviselteti magát és különböző
képzéseken vesznek részt. Ismeretanyagok, „jógyakorlatok” átcserélésére és kapcsolatépítésre
ideális esemény. Lehet arról vitázni, hogy ez jó-e vagy sem, az viszont biztos, hogy én azt
tapasztalom, hogy az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzata minden szempontból olyan
tulajdonságokkal bír, amelyek nem maradnak alul a többi HÖK-höz képest, ugyanakkor ezeken
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az országos rendezvényeken, az összes többi egyetem sokkal több emberrel vesz részt. Szabó
Tamás alatt mivel kevés volt a forrás ezért kettő ember mehetett mindig az ilyen eseményekre,
és Tomi úgy gondolta, hogy majd ez a két ember elhozza az információt. Nem lehet elhozni az
információt, nem lehet annyit dolgozni ott, nem lehet úgy megjelenni ott, mintha egy teljes
csapat lenne jelen. Az elnökség döntése alapján, ha lehetőségünk van és ezt Ti is tudjátok
támogatni az elnökség összes tagját elvisszük, mert az összes területen van mit tanulni.
Nyilvánvalóan mondhatjátok, hogy ezt felejtsük el, de a professzionális munkavégzés és az
utánpótlásképzés szempontjából ez szerintem elengedhetetlen.
A másik esemény pedig a debreceni tisztújító közgyűlés. Ezek olyan típusú események, ahova
nem csak tanulni, képződni megy az ember, hanem nevezzük úgy, hogy közjogi feladatokat is
ellátni, pl. most, amin voltunk, ott a HÖOK elnökét választottunk meg, képviseltük a
hallgatókat és az egyetemet. Kielégítő ez a válasz?
Erdélyi Panka: Fogjuk rá.
Csabi: Másnak van kérdése? A vezetőképzőhöz vagy akár magához a költségvetéshez?
Erdélyi Panka: Mi a garancia arra, hogy a jövőben felmerülő költségek mindenképpen
átmennek a KGY-n, mint költségvetési módosítás és nem a zárszámadásban jelennek majd meg,
hogy tessék ez van fogadjátok el a zárszámadást?
Csabi: Semmi. Az a garancia, hogy én most itt ezt mondom, és ha nem így van, akkor Ti
bármikor számon tudtok kérni bennünket. Akár a zárszámadás előtt, akár akkor. Az, hogy egy
Elnökség eszerint költ-e vagy sem az soha nem garantált. Ez nyilvánvalóan így történik most,
de ennek az ellenőrzése a Ti felelősségetek.

Nem érkezett több kérdés.

Csabi: Akkor megkérném a tisztelt KGY-t, hogy szavazzunk a költségvetési javaslatról.
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A KGY egyhangúlag elfogadta a 2020-as költségvetési javaslatot.

Csabi: Már csak kettő napirendi pontunk van, az egyik az idei év ülés és munkaterve.
Alapvetően erről online formában a doodle-ön tudunk legjobban szavazni, de felhoztátok
ötletnek, hogy lehet érdemes lehet élőben vitázni arról, hogy ki mikor ér rá. Én azt szeretném,
hogy maximum három hetente legyen egy KGY.
Joós János: Nagyon fontos, hogy sűrűn legyen KGY, amik rövidebbek lesznek, most az
alakuló KGY-n ilyen adminisztratív dolgokat kell letudni, de szó se volt még az elmúlt hetek
bizonytalanságairól, szó se volt a következő vizsgaidőszakról és szó se volt rengeteg dologról,
ami a következő hetekben aktuális lesz. Az én véleményem, hogy két hetente szükség van
KGY-ra és akkor lehetnek rövidebbek, mert ha három hetente vannak akkor legalább másfél
órásak lennének. Nekem mindegy, de legyen rendszeres mindenképpen, szeretnénk, hogy
megvalósulhasson online is a KGY és az egyszerűbb lesz.
Csabi: Én meggyőzhető vagyok arról, hogy kéthetente legyen KGY de Ti, hogy érzitek?
Varga József: Én fölvetnék egy olyat, hogy legyen három hetente, de ha besűrűsödnek a
problémák akkor lehet sűrűbben, kéthetente is tartani, de egyelőre én is három hetet mondok.
Csabi: Online fogjuk eldönteni, hogy mik lesznek az időpontok, most csak szabályozó pontokat
keresünk. Befogok küldeni egy doodle kérdőívet és akkor lesz egy fix időpont a KGY-ra. Nem
csak fix időponton lehet tartani KGY-t, hiszen lehet összehívni rendkívüli ülést is. Az biztos,
hogy szeretném, hogy ebben az évben legyen még legalább három KGY, mert vannak fontos
ügyek, amikről még kell, hogy beszéljünk, szóval ezekkel számoljatok.
Joós János: Még hozzátenném, hogy azt ne felejtsük el, hogy akik itt vannak, nektek nem az a
dolgotok, hogy csak úgy szavazgassatok a világba, hanem tényleg szeretnénk bevonni titeket,
hogy a lehető legjobban érezzétek át azokat a dolgokat, amiket mi csinálunk és ehhez kell a
rendszeres ülésezés. Szeretnénk, hogy csökkenjen közöttünk a távolság és ne úgy nézzetek
ránk, mint akiket havonta egyszer láttok. Itt fontos dolgokról is lehet beszélgetni, vitázni.
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Csabi: Fontos, amit Johnny mond. Ezen az elsőn át kell szenvednünk magunkat közösen, mert
ez a legitim működésnek a feltétele, de utána már más lesz. Akkor jó lesz, hogy online doodleön szavazunk az időpontról?

A KGY egyhangúlag elfogadta, hogy doodle-ön szavazzunk a KGY időpontjáról

Csabi: Az egyebek napirendi pont következik, ebbe már szignáltunk kettő témát, illetve még
lehet hozzá adni, ha van valakinek javaslata. Varga József az összeférhetetlenséggel
kapcsolatban mit szerettél volna mondani?
Varga József: Azt szerettem volna javasolni, hogy ne lehessen még egyszer az a helyzet, ami
most is felmerült Gacs Bálinttal kapcsolatban és megoldásra került, de kellemetlenséget
okozott. Én azt gondolom, hogy még a választások előtt kötelezzük azt a személyt, aki két
összeférhetetlen tisztségre jelentkezik, hogy válasszon melyiket szeretné.
Csabi: A vonatkozó szabályt tudjuk módosítani, ha akarjuk, de az én gondolatom erről, hogy
az „épkézláb” emberek, akik reálisan átgondolják, hogy mit szeretnének csinálni azoknál nem
fordul ez elő.
Varga József: Persze, de még is előfordult, és lehet érdemes azzal számolni, hogy ez újra
előfordulhat.
Molnár Dániel: Figyeltetek arra, hogy Bálintnál az a helyzet áll fenn, hogy összeférhetetlen?
Csabi: Persze, csak ugye azt mondja a szabály, hogy a megválasztás után kell választania, hogy
melyik tisztséget tartja meg.
Simon Miki: Előtte nem lehet.
Csabi: Nem tehetjük meg azt, hogy valakit ilyen módon ne engedjünk indulni egy tisztségért,
mert ez morálisan is aggályos, illetve szabálytalan is.
Varga József: De ez így a tisztességes versennyel szembe megy.
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Csabi: Ameddig az embert nem választják meg mind a kettő pozícióra, addig az
összeférhetetlenség nem létezik, csak várható, hogy lesz. Az összeférhetetlenséget csak
onnantól tudjuk vizsgálni amikortól él, ezért van az, hogy a megválasztása után rövid idővel
kell nyilatkoznia, de azt nem tehetjük meg, hogy azt mondjuk neki, hogy vagy erre, vagy arra
a pozícióra indulhatsz.
Varga József: Itt most megválasztottuk az alelnököket, és mindenki egyesével meg lett
kérdezve, hogy összeférhetetlenségről tud-e, hogy ha most azt mondta volna valaki, hogy igen,
akkor is megválaszthattuk volna?
Csabi: Akkor azt kellett volna mondania, hogy igen, de a megválasztása után megadott időn
belül rendezi ezt az ügyet és amennyiben nem rendezi ezt az ügyet, akkor az EB határozatával
megszünteti az összeférhetetlenséget.
Molnár Dániel: Az ON-nal kapcsolatos reform, hogy nézne ki?
Csabi: Jelenleg a HÖK-ből az idei ON-nál a Milbacher Dani meg Én vettünk részt jelentősen.
Kettős lenne a reform. Egy általános szempontú és egye részletekbe menő. A speciálisba most
nem mennék bele, ahhoz még várat magára a mentorok konkrét visszajelzése az ügyekről. Az
általános az, ami nagyobb változást igényel. Jelenleg az ON szervezési struktúrája úgy néz ki,
hogy azt a Kar vezetése szervezi. A dékán megbíz egy oktatót, aki alakít egy stábot maga mellé
és ebben a stábban van a HÖK elnök és az általa hozott emberek. Ez a stáb szervezi az eseményt,
és az, hogy a HÖK ebbe hogyan tud beleszólni az azon múlik, hogy ebben a bizottságban a
HÖK elnöke és a bizottságban lévő oktatók milyen viszonyban, tárgyalási pozícióban vannak.
Semmilyen garanciális háttere nincsen annak, hogy az esemény szervezésére meghatározó
hatást tudjunk gyakorolni. Az lenne a reformnak az egyik legnagyobb, legmeghatározóbb
szerepe, hogy ez átforduljon. Soha nem fogjuk tudni azt elérni, hogy csak és kizárólag a HÖK
rendezze ezt az eseményt, de azt elakarjuk és el is fogjuk tudni érni, hogy mi legyünk az
elsődleges szervezők. Erre irányulna ez a reform.
Molnár Dániel: Azon gondolkodtok, hogy visszahoznátok a gólyatábort?
Csabi: A HÖK elnökségem első napján deklarálta már a Dékán Úr, hogy amíg Ő Dékán, itt
nem lesz Gólyatábor. A válasz a kérdése az az, hogy nagyon jó lenne, nagyon támogatnám, de
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klasszik gólyatábort ebben az ismertetett helyzetben elég nehéz lenne elérni, ezért valamilyen
átmeneti megoldás lehetne reális középtávon. Hosszútávon természetesen szeretnénk
visszahozni.
Molnár Dániel: Miért nem akarja, hogy legyen gólyatábor?
Csabi: A korábbi évek rossz tapasztalatai miatt. A legtöbb nagyra becsült oktató ezen az
egyetem, akik akár még ellenzik is a gólyatábort fejből tudnák a jogászinduló összes obszcén
sorát mert ők is üvöltötték amikor hallgatók voltak, de most oktatóként úgy gondolják, hogy ez
nem fér bele. Összességében Én úgy látom, hogy a korábbi rossz eseményektől való félelem az
egyetlen alapja annak, hogy nem támogatják.
Varga József: Amennyiben én tudom az ÁJK szabadegyetem csak egy pár éve van és az is volt
az egyik indító oka, hogy nem lehet gólyatábor és csak azért ment bele a dékán, mert vannak
szakmai programok és ha azok nem lennének akkor ezt se engednék.
Oláh Marci: Ugyan ez volt a gondolatom. Mi a gólyáinknak is szoktuk mondani, hogy nagyon
sajnáljuk, hogy nincsen gólyatábor és Orientációs Napokkal pótoljuk főleg, de valóban, az ÁJK
Szabadegyetem egy ilyen indíttatással jött létre és ha megszűnik a pandémiás helyzet
természetesen visszahozzuk mert ez egy remek integrációs esemény és valóban van egy
szakmai töltete a közösségiség mellett. Már van egy szervezői bizottság, ami megmaradt
tavalyról, akik a programokért felelnek, most kicsit félre van téve az egész, de majd elő vesszük,
ha javul a helyzet. Most tényleg megvan kötve a kezünk. A Dékán Úr még három évig legalább
hivatalban lesz, addigra nem, hogy ennek a HÖK-nek, de a következő HÖK-nek is lejár a
hivatala.
Illés Dorottya: Ugyan azt szeretném felhozni, amit Zsófi, hogy módosítsunk a szabályzaton,
hogy lehessen online részt venni és szavazni is KGY-n.
Csabi: Ez úgy fog megtörténni, hogy levélszavazást fogunk küldeni számotokra, hogy
megteremtsük a szükséges szabályzati hátteret. Még nem tudom, hogyan oldjuk meg, de
biztosan lesz rá lehetőség. Van-e még valakinek egyéb javaslata?
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Molnár Dániel: Amikor jelentkezni kellett a választásokra, volt egy olyan kiírás, hogy a
különböző papírokat, amik a jelöltséghez kellenek, azokat a HÖK postaládájába dobjuk be, de
a HÖK-nek nincsen postaládája, fizikailag nem létezik.
Simon Miki: Mi emailben kértünk egy scannelt változatot. Semmilyen postaládába bedobást
nem kértünk, hanem annyit kértünk, hogy küldjék meg az ELTE ÁJK B épületnek a címére a
másik példányt. Ha oda küld bárki levelet, azt meg fogjuk kapni.
Simon Miki: Ennek az volt a célja, hogy az eredeti példányt tudjuk iktatni és ezt mindig muszáj
megszereznünk, nem elég a scannelt verzió.
Molnár Dániel: Az Erasmus programokkal kapcsolatban volt-e olyan terv, hogy felfüggesztik
őket a járványhelyzetre való tekintettel?
Nagymihály Levente: Jelenleg a kiutazások még működnek és mi is fogadunk erasmusos
hallgatókat, ezt a nemzetközi iroda kezeli. Egyelőre nincs tervben, hogy az Erasmusokat
megszakítsák, akik elnyerték a pályázatokat, nekik van lehetőségük halasztást kérni, de minden
további nélkül ki is utazhatnak az adott időszakra.

Csabi: Bárkinek bármi még?

Nem érkezett több hozzászólás.

Annyit még hozzátennék, hogy ez csak az első adminisztratív jellegű KGY volt, ezután már
sokkal dinamikusabb lesz, amikor aktuális témákkal tudunk foglalkozni. Nagyon köszönöm,
hogy itt voltatok, innen folytatjuk. Kellemes hétvégét mindenkinek!

14:20-kor Pásztor Csaba lezárta az ülést.
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______________________
Pásztor Csaba
Elnök
ELTE ÁJK HÖK

______________________
Simon Miklós
jegyzőkönyvvezető

___________________
Simon Miklós
Elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE ÁJK HÖK
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14/2020.
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16/2020.
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20/2020.
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KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK TÁRA
ELTE ÁJK HÖK
2020. november. 06.
Előterjesztő
Határozat tartalma
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba

A Küldöttgyűlés a késedelem ellenére
egyhangúlag elfogadta, hogy tárgyalják a
napirendi pontokat.
A napirendi pontokat a küldöttgyűlés
egyhangúlag elfogadta.
A Küldöttgyűlés egyhangúlag
jegyzőkönyvvezetővé választotta Simon
Miklóst.
Az Eb elnök beszámolóját a
küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Pásztor Csaba

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta
Pásztor Csaba elnök beszámolóját.

Pásztor Csaba

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta
Oláh Márton politológus alelnök
beszámolóját.
A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta
Végh Alfonz gazdasági alelnök
beszámolóját.
A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta
Fehér Levente szociális alelnök
beszámolóját.
A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta
Nagymihály Levente tanulmányi
ügyekért felelős alelnök beszámolóját.
A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta
Milbacher Dániel mentor referens
beszámolóját.
A küldöttgyűlés elfogadta Laurincz
Boglárka integrációs alelnök
beszámolóját.
A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta
Tulipán Norbert rendezvényes alelnök
beszámolóját.
A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta
Joós János kommunikációs referens
beszámolóját.

Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba

Szavazás
eredménye
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
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0 tartózkodás
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0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
13 igen
0 nem
1 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
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26/2020.
(XI.06)
KGYH
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35/2020.
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Pásztor Csaba

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a
2019-es zárszámadást.

Pásztor Csaba

A küldöttgyűlés elfogadta, hogy az Eb
tagokat a következő küldöttgyűlésen
válasszák meg.
A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta,
hogy Erdélyi Panka és Artner András
ellenőrizze a szavazatszámlálást.
Pásztor Csabát a Küldöttgyűlés a Kari
Hallgatói Fegyelmi Albizottságba
delegálja.
Nagymihály Leventét a Küldöttgyűlés a
Tantervi Bizottságba delegálja.

Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba

Laurincz Boglárkát a Küldöttgyűlés a
Kari Tanulmány Bizottságba (teljes idejű
képzések) delegálja.
Fehér Leventét a Küldöttgyűlés a Kari
Tanulmányi Bizottságba (teljes idejű
képzések) delegálja.
Oláh Márton Richárdot a Küldöttgyűlés a
Kari Tanulmányi Bizottságba (teljes idejű
képzések) delegálja.
Nagymihály Leventét a Küldöttgyűlés a
Kari Tanulmányi Bizottságba (teljes idejű
képzések) delegálja.
Végh Alfonzt a Küldöttgyűlés a Kari
Tanulmányi Bizottságba (teljes idejű
képzések) delegálja.
Laurincz Boglárkát a Küldöttgyűlés a
Kari Tanulmányi Bizottságba (részidős
képzések) delegálja.
Nagymihály Leventét a Küldöttgyűlés a
Kari Tanulmányi Bizottságba (részidős
képzések) delegálja.
Végh Alfonzt a Küldöttgyűlés a Kari
Tanulmányi Bizottságba (részidős
képzések) delegálja.
Nagymihály Leventét a Küldöttgyűlés a
Kari Kreditátviteli Bizottságba delegálja.
Oláh Márton Richárdot a Küldöttgyűlés a
Kari Kreditátviteli Bizottságba delegálja.
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0 nem
1 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
13 igen
0 nem
1 tartózkodás

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVE

36/2020.
(XI.06)
KGYH
37/2020.
(XI.06)
KGYH
38/2020.
(XI.06)
KGYH
39/2020.
(XI.06)
KGYH
40/2020.
(XI.06)
KGYH
41/2020.
(XI.06)
KGYH
42/2020.
(XI.06)
KGYH
43/2020.
(XI.06)
KGYH
44/2020.
(XI.06)
KGYH
45/2020.
(XI.06)
KGYH
46/2020.
(XI.06)
KGYH
47/2020.
(XI.06)
KGYH
48/2020.
(XI.06)
KGYH

Pásztor Csaba

49/2020.
(XI.06)
KGYH

Pásztor Csaba

Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba

Laurincz Boglárkát a Küldöttgyűlés a
Kari Kreditátviteli Bizottságba delegálja.

14 igen
0 nem
0 tartózkodás
Fehér Leventét a Küldöttgyűlés a Kari
14 igen
Kreditátviteli Bizottságba delegálja.
0 nem
0 tartózkodás
Sáfrány Melissa Dikit a Küldöttgyűlés a 13 igen
Nemzetközi Bizottságba delegálja.
1 nem
0 tartózkodás
Fehér Leventét a Küldöttgyűlés a
14 igen
Speciális Bizottságba delegálja.
0 nem
0 tartózkodás
Joós Jánost a Küldöttgyűlés a Könyvtári 13 igen
és Informatikai Bizottságba delegálja.
1 nem
0 tartózkodás
Laurincz Boglárkát a Küldöttgyűlés
13 igen
integrációért és utánpótlásképzésért
1 nem
felelős alelnöknek választotta.
0 tartózkodás
Fehér Leventét a Küldöttgyűlés a
13 igen
szociális ügyekért felelős alelnöknek
0 nem
választotta.
1 tartózkodás
Nagymihály Leventét a Küldöttgyűlés az 14 igen
tanulmányi ügyekért felelős alelnöknek 0 nem
választotta.
0 tartózkodás
Tulipán Norbertet a Küldöttgyűlés
14 igen
rendezvényekért felelős alelnöknek
0 nem
választotta.
0 tartózkodás
Végh Alfonzt a Küldöttgyűlés a
13 igen
gazdasági ügyekért felelős alelnöknek
0 nem
választotta.
1 tartózkodás
Végh Alfonzt a Küldöttgyűlés az EHÖK 13 igen
Küldöttgyűlés tagjává választotta.
0 nem
1 tartózkodás
Joós Jánost a Küldöttgyűlés az EHÖK
11 igen
Küldöttgyűlés tagjává választotta.
2 nem
1 tartózkodás
Fehér Leventét a Küldöttgyűlés az EHÖK 13 igen
Küldöttgyűlés tagjává választotta.
0 nem
1 tartózkodás
Milbacher Dánielt a Küldöttgyűlés az
EHÖK Küldöttgyűlés póttagjává
választotta.

13 igen
0 nem
1 tartózkodás

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVE

50/2020.
(XI.06)
KGYH
51/2020.
(XI.06)
KGYH
52/2020.
(XI.06)
KGYH
53/2020.
(XI.06)
KGYH

Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba
Pásztor Csaba

Nagymihály Leventét a Küldöttgyűlés az
EHÖK Küldöttgyűlés póttagjává
választotta.
Laurincz Boglárkát a Küldöttgyűlés az
EHÖK Küldöttgyűlés póttagjává
választotta.
A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a
2020-as költségvetési javaslatot.
A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta,
hogy a KGY időpontjáról doodle-n
szavazzanak.

14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
14 igen
0 nem
0 tartózkodás

