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Jegyzőkönyv 

2016. szeptember 16. (péntek) 15:00 óra 

Helyszín: ELTE ÁJK (1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

 

1. ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

2. Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. Ellenőrző Bizottság tag választása 

4. Alapszabály módosítás - II. fejezet ÁJK HÖK Alapszabálya 

5. Egyebek 

 
 
 

Kezdés: 15:06 
 
Sujtó Attila megnyitja az ülést, köszönt mindenkit. Kérdezi az Ellenőrző Bizottságtól, 

hogy szabályosan lett-e összehívva a Küldöttgyűlés, a válasz igen. Az Ellenőrző Bizottság 

megállapítja, hogy az ülés 29 fővel határozatképes. 

Sujtó Attila kéri, hogy döntsenek az előzetesen kiküldött napirendi pontokról. Senki 

nem élt módosító javaslattal, a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat. 

Sujtó Attila Hegedüs Gabriellát javasolja jegyzőkönyvvezetőnek, ezt a Küldöttgyűlés 29 

fővel egyhangúan elfogadja.  

Sujtó Attila kéri, hogy válasszon a Küldöttgyűlés Szavazatszedő, - és Számláló 

bizottságot, jelöli Tóth Lászlót, Pintér Ádámot és Gábor Edinát. Egyhangúan elfogadva a 

Küldöttgyűlés által.  

Sujtó Attila újra mandátumellenőrzést tart, mert megváltozott a teremben mandátumok 

száma. A Küldöttgyűlés 30 fővel határozatképes.  
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1. ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

 

Sujtó Attila kiegészíti a beszámolóját: elnökségi ülés volt a héten, ahol tovább folytatták 

az egyeztetést a szombathelyi integrációval kapcsolatos témakörben, a Szenátusi 

előterjesztést a Kari Tanácsok is fogják tárgyalni. Két képzési terület sorsa bizonytalan 

még: a sporttudomány és a műszaki képzés. Kérdezi, van-e kérdés az elnöki 

beszámolóhoz. Nem érkezett kérdés. 

Sujtó Attila elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.  

Dömötör Tamás Albert is kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy részt vett egy 

gólyatáborokkal kapcsolatos megbeszélésen. Kindelmann Balázs (IK HÖK) kérdezi, 

hogy felkerült-e a Kabinet munkája a holnapra, amit a megválasztásakor megígért.  

Dömötör Tamás Albert válaszol, még nem került fel, mert még nem állapodott meg a 

Kabinet ezzel kapcsolatban.  

Dömötör Tamás Albert elnökhelyettes beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Sujtó Attila elmondja, hogy Balogh Dániel tanulmányi okokból kimentését kérte a 

Küldöttgyűlés alól. Kérdés nem érkezett hozzá. 

Balogh Dániel gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.  

Kolláth Mihály kiegészíti a beszámolóját, ezen a héten megtartotta az első ülését a Sajtó 

és Kommunikációs Bizottság, ahol többek között a szakember felvételi kampányról volt 

szó. Nem érkezett kérdés Kolláth Mihályhoz. 

Kolláth Mihály kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Dunka Sarolta Noémi két dologgal egészíti ki a beszámolóját: az általános operatív 

bizottsági tagságra érkezett pályázat, az ezzel kapcsolatos tárgyalás jövő héten lesz. Az 

Erasmus + népszerűsítése is zajlik. Elmondja, hogy részt vett az elnökségi ülésen is.  

Dunka Sarolta Noémi külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.  

Bencze Norbert is kiegészíti a beszámolóját, zajlanak a rendszeres szociális támogatás 

pályázatok leadása. Nagyobb probléma, fennakadás eddig nem volt.  A bírálóknak 

viszont nehézséget okoz, hogy a vélemények sokszor nem látszanak. Ezt jelezte a TR 
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irodának, a problémát továbbították már az SDA felé. Bencze Norbert szeptember 8-án 

a kari bírálóknak tartott egy képzést. Ugyanezen a napon 14 órakor pedig a Hallgatói 

Pénzügyek Osztálya szervezésében szintén képzésen vettek részt az utalási listákkal 

kapcsolatban. Igényelt korábban hozzáféréseket, mert ebből több nehézség származott. 

Felvetődött a probléma, hogy beszéljék újra a hozzáféréseket.  Ezzel kapcsolatban 

kiküldött egy táblázatot a tisztségviselőknek. A Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz 

beérkező pályázatokkal kapcsolatban is egyeztetett. 

Bencze Norbert szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.  

Szalma Edina kiegészíti a beszámolóját, szeptember 13-án részt vett a Hallgatói 

Jogorvoslati Bizottság ülésén, több mint 40 fellebbezés volt, amelyek 90%-ának 

elbocsátás lett a következménye. Szeptember 14-én szerdán egyeztetett Sujtó Attilával, 

az OHV munkával kapcsolatban, amelyet az elnökséggel közösen fog végezni. 

Részt vett az Oktatási és Képzési Tanács ülésén, 3 új szakirány fog elindulni a PPK-n. 

Megvitatták a szakok nyilvántartásba vételének lehetőségét.  

Szalma Edina tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.  

Papp Dorottya kiegészíti a beszámolóját: egyeztetett a bizottsági tagokkal, az Év 

Tudományos Rendezvénye pályázat kiírásával kapcsolatban. Az ELTE Galaxis programot 

is szeretné népszerűsíteni. Részt vett az ELTE ÁJK ON rendezvényen, ahol a 

szakkollégiumokat mutatták be.  

Papp Dorottya tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.  

Zima Richárd kiegészíti a beszámolóját: új tudományos rovatvezetőt nevezett ki, ezen 

kívül két szerkesztői megbeszélés is volt az elmúlt héten. A múlt hét folyamán 

orientációs programokon vettek részt. Zima Richárd köszöni a főszerkesztők munkáját. 

Tegnap volt ELTE Press szerkesztőségi megbeszélés, az ELTE Press Akadémia 

szervezése folyt, ami október közepén kerül majd megrendezésre.  

Zima Richárd ELTE Online főszerkesztő beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Hegedüs Gabriella azzal egészíti ki a beszámolóját, hogy a mai napon Sujtó Attilával és 

Kecse Annával egyeztetett az egyetemi rendezvények hallgatói toborzásával kapcsolatos 

jövőbeli együttműködésről. 

Hegedüs Gabriella elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.  
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Dávid Szamanta kiegészíti a beszámolóját, elindult a Facebook esemény a 

tanszergyűjtéshez, reméli, hogy nagyobb hangsúlyt fog kapni a promóció. Szeptember 

14-én volt bizottsági ülésük, elfogadták az ügyrendet, ezt a következő Küldöttgyűlésen 

szeretné napirendre venni.  A bizottsági ülésen megbeszélték az őszi programokat is. 

Dávid Szamanta esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Fazakas Áron kiegészíti beszámolóját, találkozott Babos Jánossal, Geréb Tündével és 

Rikker Emiliával a gólyabálokkal kapcsolatban, ahol az ajánlattétel és az időpontok 

átbeszélése volt középpontban. Jövő héten megtörténik a kiírás, a szerződéseket 

októberben fogják megkötni. Az első rendezvényes bizottsági ülést ma tartja meg. Kéri, 

hogy mindenki hirdesse az első összELTE-s szemeszternyitó bulit.  

Fazakas Áron rendezvényekért felelős referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Mózik Alexandra kiegészíti beszámolóját, a mai nappal lezárult a tanévkezdő 

sportkampány. Sok nemzetközi hallgató is részt vett. Móczik Alexandra szerint külön 

öröm, hogy az ÁJK-n is volt sportnap. Még egy pozitívum, hogy nyitottak a parasportok 

felé is.  

Móczik Alexandra sportügyi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.  

Dömötör Tamás Albert elmondja, hogy Nagy Anett kimentését kérte. Dömötör Tamás 

Albert beszámol arról, hogy lezajlott a Tanári Napok programsorozat, és Nagy Anett 

nevében megköszöni a főszervezőnek, Sudár Mariannak a munkát. 

Nagy Anett tanárképzési referens beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.  

 

2.  Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

 

Horváth Luca elmondja, hogy elkezdődtek a szakterületi bizottságok ülései, eddig két 

ülésen nem tudott Ellenőrző Bizottság tag részt venni. Jelenleg még nincs teljes létszám a 

bizottságban. Horváth Luca kéri a Küldöttgyűlés támogatását. Kérdés nem érkezik. 
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3. Ellenőrző Bizottság tag választása 

 

Sujtó Attila kérdezi, ki jelöl tagot az Ellenőrző Bizottságba. Traumberger Zsófia (TÓK 

HÖK) Dudás Rékát jelöli. Dudás Réka elfogadja a jelölést, összeférhetetlenségről nincs 

tudomása. Sujtó Attila kéri, hogy a Szavazatszámláló Bizottságot szedje össze a 

szavazatokat és számolja meg őket.  Sujtó Attila elmondja, hogy amíg számolnak, addig 

tovább haladunk a napirendi pontokkal. 

 

4. Alapszabály módosítás - II. fejezet ÁJK HÖK Alapszabálya 

 

Sujtó Attila kéri Czabán Samut, hogy mutassa be a módosítási javaslatot. Czabán Samu 

elmondja, hogy a legnagyobb újítás a közvetlen elnökválasztás, a politológus alelnöki 

pozíció is közvetlenül lesz megválasztva. A szociális és gazdasági alelnöki tisztség szét 

lesz választva. Két új referensi tisztség jön létre: jogsérelmi és környezettudatosságért 

felelős referens. Ezen kívül erősítik a Jurátus függetlenségét. Végül egy-két 

részletszabály lett pontosítva. Sujtó Attila kérdezi, van-e kérdés a módosítási javaslattal 

kapcsolatban. Elmondja, hogy az ÁJK Küldöttgyűlése támogatta, és a normakontrollon is 

átesett.  Nincs kérdés, Sujtó Attila javasolja, hogy a módosításokról egy csomagban 

szavazzanak. Ezt egyhangúan elfogadja a Küldöttgyűlés.  Sujtó Attila kérdezi, hogy ki 

tudja támogatni az ÁJK HÖK Alapszabályát, az ezzel kapcsolatos 47 módosítást. A 

Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja.  Sujtó Attila továbbítja a csomagot, hogy a 

Szenátus számára is elérhető legyen. 

Sujtó Attila elmondja, hogy Dudás Rékát a Küldöttgyűlés 3 érvénytelen és 27 igen 

szavazattal megválasztotta Ellenőrző Bizottság tagnak. 

 

5. Egyebek 

 

Sujtó Attila kérdezi, van-e valakinek mondanivalója. Sujtó Attila elmondja, hogy jövő 

szeptember 20-án az Egyetemi Sport Nemzetközi Napa lesz, szeptember 22-én pedig 

szeretettel vár mindenkit a Szemeszternyitó buliba. Mindenkinek köszöni a munkát. 
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Vége: 15:39  

 

Teendők határidőkkel - 

Határozatok Dunka Sarolta Noémi külügyi alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Kolláth Mihály kommunikációs alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Balogh Dániel gazdasági alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Dömötör Tamás Albert elnökhelyettes 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Sujtó Attila elnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.  

Bencze Norbert szociális alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Szalma Edina tanulmányi alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Papp Dorottya tudományos alelnök 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Zima Richárd ELTE Online főszerkesztő 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  
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Hegedüs Gabriella elnöki referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Dávid Szamanta esélyegyenlőségi referens 
beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 
elfogadta.  
Fazakas Áron rendezvényekért felelős 

referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 

egyhangúan elfogadta.  

Móczik Alexandra sportügyi referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Nagy Anett tanárképzési referens 

beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadta.  

Dudás Rékát a Küldöttgyűlés 3 érvénytelen 

és 27 igen szavazattal megválasztotta 

Ellenőrző Bizottság tagnak. 

 

Delegálások (Személyi kérdések) - 

Dátumok - 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés:  
 
 

 
Sujtó Attila       Horváth Luca 

           elnök              elnök 
       ELTE Hallgatói Önkormányzat            Ellenőrző Bizottság  

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 

Hegedüs Gabriella 
elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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