Jegyzőkönyv

ELTE ÁJK Küldöttgyűlési ülés

2016. április 28.

Jegyzőkönyv
Időpont: 2016. április 28.
Helyszín: B/8 gyakorló

Jegyzőkönyv vezető: Lebedi Réka
eseti választási bizottság választása: Simon András, Osztrogonácz András, Nagy Zsolt.

1.Alelnökök választása:
 oktatási ügyekért felelős alelnök jelölt: Hegedűs Arnó
 bemutatkozás, eddigi foglalatosságai, tapasztalatok
 tervek:
i. új, hatékonyabb bizottság létrehozása
ii. új pozíció (oktatási jogsérelmi referens), mert sok jogsérelem nem jut
el a tanszékekhez
iii. Neptun
iv. könyvtár (új könyvek beszerzése)
 kérdés nem volt
 rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök jelölt: Beneda Tamás
 bemutatkozás, eddigi programszervező tevékenysége
 ON kiemelése: együttműködés az integrációs alelnökkel
 sport fellendítése az egyetemen: kredites sportok ingyenesen
 3 bizottság: sport, kommunikáció, rendezvényszervezés
 1. kérdés: a bizottságok alattad működnek-e?
válasz: igen
 2. kérdés: mik lennének a terveid, hogyan valósítanád meg a rendezvényeket,
változtatnál-e?
válasz: BME-Corvinus mintára rendezvény a PPKE JÁK és az ELTE ÁJK
között ,színvonalas fellépők a rendezvényeken,olcsóbb kari bulik
 3. kérdés: TAG bulik és rendezvényes pozíció összehangolása?
válasz: beszélgetés, lehet, hogy szünetelnek, egyikük ERASMUS-on van
 4. kérdés: eddigi rendezvények milyen volumenűek?
válasz: műveltségi: 80-100, sí tábor:80, 2 TAG buli: összesen kb. 600
 5. kérdés: miben akarod fejleszteni az ON-t?
válasz: csapatépítő programok izgalmasabbá tétele vagy lerövidítése, mert a
gólyák rossznak találták, pl. pánikszobák kialakítása, ez jó csapatépítő program
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szociális és gazdasági ügyekért felelős alelnök jelölt: Keserű Áron
 bemutatkozás, korábbi tapasztalatok ismertetése
 legfőbb gazdasági célok: rendszeres, alapos, jobban átlátható negyedéves
gazdasági beszámolók
gazdasági stratégia, együttműködés más alelnökökkel
elektronikus rendszer a közbeszerzések nyomon követésére
HÖK gazdasági ellenőrzése egy független szervezet által
 szociális ügyek:
esélyegyenlőségi referenssel való együttműködés
érzékenyítő programok, speciális szükségletek biztosítása
szempontrendszer főleg a teljesítményalapú ösztöndíjaknál
 1.kérdés: mit gondolsz az ISZTK keret elosztásáról és változtatnál-e ezen?
válasz: tisztában vagyok vele, hogy a hallgatói normatíva milyen célokra
fordítható, nem változtatnék, ha jobban beleásom magam, talán más lesz a
véleményem, de egyelőre nem
2. kérdés: menjünk végig az ösztöndíjakon, változtatnál-e és ha igen, hogyan?
válasz: szociális ösztöndíjak felsorolása,teljesítményalapú ösztöndíjak
felsorolása,közéleti ösztöndíjhoz konkrét szempontrendszer
 3. kérdés: kari kiutazási támogatás, kompenzációs ösztöndíj?
válasz: a kari kiutazási támogatáshoz nem tudok hozzászólni, a kompenzációs
ösztöndíjon nem változtatnék
 Oravecz Zsófia: próbálj felzárkózni, óriási felelősség van rajtad
 Keserű Áron: igyekezni fogok
 4. kérdés: részt vesznek-e majd régebbi HÖK-ösök?
válasz: természetesen, már többen jelezték
politológus ügyekért felelős alelnök jelölt: Ella Orsolya
 bemutatkozás, eddigi tevékenység, tapasztalat
 kiemelné: nagyon jó viszony az intézet és a hallgatók között
 fő irányvonal: mesterképzés, de nem sokan tudnának hozzászólni
 idegen nyelvi továbbképzés
 integráció bővítése: pl. nyílt napokat tartsák egyben
 közvetlen politológus alelnök választás, mert főleg jogászok választják a polis
alelnököt, politológus vétó nem jó, ezért lenne inkább közvetlen választás
 1. kérdés: MA-s képviselőként meggyőzött a pályázatod, de kérlek, mondj
egy-két dolgot a BA-sokról is?
válasz: külön megkérdeztem őket, több gyakorlati képzés, strukturálni kellene
a tárgyakat
külügyekért felelős alelnök jelölt: Lipták Laura
 bemutatkozás, tapasztalatok
 a Külügyi Bizottság nagy fejlődésen ment keresztül, de van még mit javítani
 HALLGATÓI ÉRDEKKÉPVISELET A LEGFONTOSABB: főleg Erasmushallgatók
 érdekképviselet: Erasmus-Charter – sok ponton nem felel meg az egyetem
ennek, sok ponton sérülnek a hallgatók érdekei, párbeszéd az egyetemmel
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tandíj csökkentés: óriási teher, hogy itthon is fizetni kell a tandíjat, volt már
erre kezdeményezés, de eredménytelen, talán az újonnan megválasztott dékán
a tandíj teljes eltörlésére nincs esély
 tanulmányi terhek csökkentése: nem egységes a tanszékek álláspontja,
realizálni kell az itthoni tanulmányi terheket, egyeztetések kezdeményezése
a mintatanterv átalakítása nagyon jó erre
 mobilitás növelése: szakmai gyakorlati adatbázis bővítése a jogászoknál,
kriminológusoknál, politológusoknál létrehozni
 ősszel külügyi hét: szervezetek, meghívott előadók
 1 kérdés: nyári egyetemek?
válasz: szeretném bővíteni a lehetőségeket, mert ez is fontos
 2. kérdés: ápolsz a külügyi körrel valamilyen kapcsolatot?
válasz: nem
 3. kérdés: tervezel kapcsolatot felvenni velük?
válasz: természetesen, mind velük, mind az EHÖK Külügyi Bizottságával
szervezetekért és integrációért felelős alelnök jelölt: Urbán Kristóf
 szervezetek: nincs irányítási jogosítvány, így nehéz felelősséget vállalni
EHÖK akkreditációs programjának megismerése, akkreditációs bizottság
felállítása, ez azért jó, mert erről nem tudunk semmit
segítenék azokon, akik már alapítottak szervezetet, de nincs bejegyezve
mostani szervezetekkel szeretnék jó kapcsolatot ápolni, érdekelnek a
programjaik
 integráció: politológusok és jogászok eltérő felvétele, jogász és politológus
tanárok és hallgatók együtt működésével. Szigorú, de kreativitást nem elfojtó
szabályok mentén: pl. múzeum-szabály bevezetése a Gólyabálig.
mentorfelvételi lebonyolítása: jövő hét folyamán képzés, 2 órás „ismerkedés”,
ahol a tanárok, én és az általam felkért hallgatók, valamint a DIA segítségével
megismerhetnénk őket.
szabályok: a mentor ne legyen diszkriminatív, szexista stb.
bizottság: legyen benne politológus
rendezvényes alelnökkel való együttműködés az Orientációs Napok
szervezésével kapcsolatban
 1. kérdés: mekkora szerep a politológus ügyekért felelős alelnök?
válasz: nagy szerep, 3 tanár, politológus alelnök, választott személy, én
 2. kérdés: mi az az objektív mérce a tanulmányok elhanyagolásánál?
válasz: az, hogy valaki csúszott, az még belefér, nem ez a lényeg, hanem az,
hogy valaki ne legyen nagyon link
 3. kérdés: te magadat melyik kategóriába sorolnád?
válasz: határesetnek tartom magam
 4. kérdés: kötnéd pl. átlaghoz?
válasz: nem kötném
 hozzászólás: én pl. kötném
 hozzászólás: a hozzáállás a lényeg
 hozzászólás: a lényeg az, hogy olyan ne legyen mentor, aki azért jár az ÁJK-ra,
hogy mentor legyen
 hozzászólás: lehetne úgy, hogy az alsó 10%-ot nem veszik fel
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hozzászólás: ez lehetne enyhítő, súlyosbító körülmény
5. kérdés: kik a kiválasztó bizottság tagjai?
válasz: 3 oktató, alelnök, általam jelöltek
 6. kérdés: elnök nem?
válasz: az elnök nem
 hozzászólás: szerintem kellene
 Kristóf: beszámolási kötelezettséggel tartozom
 hozzászólás: indítványozom, hogy az elnök is legyen tag
tudományért és kultúráért felelős alelnök jelölt: Kiss Dóra
 bemutatkozás, tapasztalatok
 cél: jól működő bizottság, amely akkor is működik, ha én nem leszek itt
 nyáron az éves programterv összeállítása
 művészettörténet előadássorozat folytatása
 borest, borkóstoló
 zene fontossága (jazzest, néptánc, népzene)
 irodalmi est (már nyáron)
 a művészeti tevékenységet folytató hallgatók támogatása
 1. kérdés: a könnyűzenei estékbe csak a jazz tartozna?
válasz: ezt emeltem ki, de másra is nyitott vagyok
 2. kérdés: irodalmi esteken mire gondoltál, kortárs költők?
válasz: igen, plusz felolvasások
 3. kérdés: slam poetry, egyetemi slam verseny?
válasz: jó ötlet!, igényfelmérés alapján
 hozzászólás: mozi maraton
 4. kérdés: könyvklub?
válasz: ezen én is gondolkodtam, aktív bizottsági tagok szükségesek, jó ötlet
 5. kérdés: hallgató indítvány lehetséges?
válasz: van egy Facebook oldal (Kultúra az egyetemen), programajánlók,
könyvklubot itt lehetne népszerűsíteni, kérdezni
 6.kérdés: kulturális kiadványok a Jurátusban?
válasz: közvetíteni fogom
 hozzászólás: Politológus Irodalmi Program működik, légyszi támogasd
 7. kérdés: TDK-kal kapcsolatos tervek?
válasz: a HÖK felől összefogásra van szükség az OTDK miatt, támogatnám

A Választási Bizottság elnöke lemondott, új Választási Bizottság elnököt kell választani.
Választási Bizottság elnökjelölt: Kiss Botond – rövid bemutatkozás, célok ismertetése
Új Választási Bizottság tag: Knitzky Dávid - nagyon rövid bemutatkozás
Szavazás:
 a KGY titkos szavazással megválasztja az alelnököket, az új Választási Bizottságot és
a Választási Bizottság új elnökét.
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Eseti szavazatszámláló bizottság határozat:

Kiss Botond: 18 szavazat
Knitzky Dávid: 17 szavazat
Tass Botond: 16 szavazat
Eredmény: a választási bizottság legitimen tölti be a posztot.
A Választási Bizottság elnökének, illetve az alelnökök megszavazásának eredménye:
VB elnöke:Kiss Botond 18 szavazattal, egyhangúan lett megszavazva.
Hegedűs Arno :17 szavazattal meg lett választva.
Beneda Tamás: 18 szavazattal, egyhangúan lett megszavazva.
Keserű Áron 15 szavazattal, nem lett megszavazva.
Ella Orsolya 18 szavazattal, egyhangúan lett megszavazva.
Lipták Laura 18 szavazattal, egyhangúan lett megszavazva.
Urbán Kristóf 15 szavazattal, nem lett megszavazva.
Kiss Dóra 18 szavazattal, egyhangúan lett megszavazva.

Vizsgaidőszakkal kapcsolatos kérdések:
-

következő két hét belefolyik a vizsgaidőszakba
jogsérelmi referens már működni fog ebben a vizsgaidőszakban
az új kérdőívet az utolsó zh alatt írnák meg a hallgatók

Hegedűs Arno:
-

szeretnék tudni a tanszékek, hogy kivel kommunikálnak, jelenleg nem megfelelő,
hogy mindenki össze-vissza ír
jogász évfolyam: gyűjtsétek össze, hogy ki a kapcsolattartó kivel, Arnonak küldjétek
el, és lesz erre egy fórum. Tudni fogják, kit kell értesíteni, kivel kell kommunikálni
politológus képzés: továbbiakban lesz egyeztetve
oktatási referens: nagyjából kész van a tervezet, aj tanszék most nézi a tervezetet,
politológusokkal egyeztetni kell
o amikor kész, kimegy a küldöttgyűlés csoportba
o évfolyamképvislőként: promotálás, hogy van ilyen referens, szabálysértésekkel
merjenek hozzá fordulni, ki lesz dolgozva egy kommunikációs stratégia az
információk hatékony áramlásához
o komoly sérelmet lehet a referenshez irányítani, így nem hárul ennek a terhe az
évfolyamképviselőkre
o minden infó kimegy a csoportokba
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2.Határozat a közéleti ösztöndíjak csökkentéséről
 elnökre és alelnökökre is, Jurátus főszerkesztőjére nem
 16 szavazattal ezt megszavaztuk
3.Zárszó
Czabán Samu: jövő héten új KGY a 2 meg nem választott alelnöki tisztségről

6

