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Jegyzőkönyv 

Elnökségi ülés 

2016. április 6. (szerda) 17:00 óra, 

Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 

  

Napirend: 

1. Elnöki beszámoló 

2. Bejelentések 

3. Tisztségviselői fogalom 

4. Alakuló- és tisztújító küldöttgyűlés kiírása 

5. Egyebek 

 

Kezdés: 17.04 

Kiss Edina az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre Andicsku Ivettet. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Napirend előre kiküldésre került, senkinek nem élt módosító javaslattal. 

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadva az elnökség által. 

Takács Bence előre jelezte, hogy kési fog az ülésről. 

Jelen lévő mandátumok száma 9. 

 

1. Elnöki beszámoló 

Kiss Edina ma egyeztetett a Lágymányosi Főmérnökséggel és a szervezői céggel a 

LEN-nel kapcsolatban. Kedden Szolgáltató Vezetői Értekezleten vett részt, hétfőn pedig 

Egyetemvezetői értekezleten, ahol a költségvetési tervet tárgyalták. 

17.09 megérkezett takács Bence. Jelen lévő mandátumok száma 10. 

Gratulál Orosz Gábornak a KolikON konferencia szervezéséhez, amin ő maga is részt 

vett csütörtök délután. Az egyik Ellenőrző Bizottsági tag lemondott, ezért a 

küldöttgyűlésen új tagot kell választani. Az Innovációs központ új vezetője Magyar 

Dániel. Az OMHV riportokat jelenleg az oktatók sem látják. 
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Zák András elmondja, az IK tegnapi kari tanácsán részt vett Orosz Éva, akivel a kari 

minőségcélokat tárgyalták. 

  

2. Bejelentések 

Lőrinczi Réka javasolja, rögtön a választások után nevezzék meg kit szeretnének a 

KÖB elnöki tisztségre. 

 

 3. Tisztségviselői fogalom 

     Kiss Edina elmondja, minden részönkormányzat elküldte számára, hogy a 

tisztségviselő fogalom alatt pontosan kiket értenek. Mivel páran rosszul értelmezték a 

feladatot, ezért közösen átnézik az összesített táblázatot. 

 

4. Alakuló- és tisztújító küldöttgyűlés kiírása 

Kiss Edina ismerteti az alakuló és tisztújító küldöttgyűlés pontos kiírását. A kiírás 

megtekinthető a www.ehok.elte.hu oldalon. 

A Küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:  

Napirend elfogadása Jegyzőkönyvvezető választása  

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója  

2. Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság tájékoztatója  

3. A Hallgatói Önkormányzat elnökének megválasztása  

a) Elnökválasztás menetének elfogadása 

  b) Elnökjelöltek bemutatkozása, a szükséges nyilatkozatok megtétele  

c) Kérdések  

d) Vita az elnök-jelöltről  

e) Választási Bizottság tagjainak megválasztása (amennyiben szükséges)  

f) ELTE HÖK elnökválasztás (titkos szavazás) 

4. A Hallgatói Önkormányzat Tisztségviselők megválasztása  

a) Tisztségviselő-választás menetének elfogadása  

b) Tisztségviselő-jelöltek bemutatkozása, a szükséges nyilatkozatok megtétele  

c) Kérdések  

d) Vita az Tisztségviselő-jelöltekről  
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e) Tisztségviselő-választás (titkos szavazás)  

5. Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása (titkos szavazás)  

6. Egyebek 

A pályázat leadási határideje 2016. május 30. 17:00. 

Pályázatok leadásának helye: 

 ELTE Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság: eb@ehok.elte.hu 

 ELTE Hallgatói Önkormányzat irodavezető: iroda@ehok.elte.hu    

Orosz Gábor érdeklődik a referensek megválasztása elnökségi szinten az eseti 

jellegű volt? 

Kiss Edina válaszol, eseti jellegű volt. Javasolja 5. napirendi pont legyen a 

referensek megválasztása. 

Ellenőrző Bizottsági tagot kell jelölni a BTK, BGGyK, KolHÖK, IK, TTK 

részönkormányzatainak. De még ezt jövő hétre megnézi pontosan. 

HATÁROZAT: 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöksége 

egyhangúlag támogatja és határozatot hoz az alakuló és tisztújító küldöttgyűlés kiírásról, 

kiegészítve, hogy plusz napirendi pontnak belekerül a referensek megválasztása (az elnök 

javasolja majd, hogy az elnökségre ruházza át a küldöttgyűlés állandó jelleggel arra a 

ciklusra a referensek megválasztását). 

Ha valamelyik tisztségre nem érkezne pályázat, akkor az alapszabályt szerint 

bármikor be lehet adni arra a tisztségre pályázatot. 

Orosz Gábor érdeklődik a referensek megválasztása melyik elnökségi ülésen fog 

történni? 

Kiss Edina válaszol, szerinte augusztus 1, de nyitott más időpontra is. 

 

5.Egyebek 

Sztilkovics Zorka mindenkit szeretettel meghív a PPK kari napjaira. 

Orosz Gábor mindenkit szeretettel vár a Budaörsi Napokra. 

Vége: 18:32 
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Teendők, 

határidőkkel 
-  

Határozatok 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói 

Önkormányzatának elnöksége egyhangúlag támogatja és 

határozatot hoz az alakuló és tisztújító küldöttgyűlés 

kiírásról, kiegészítve, hogy plusz napirendi pontnak belekerül 

a referensek megválasztása (az elnök javasolja majd, hogy az 

elnökségre ruházza át a küldöttgyűlés állandó jelleggel arra 

a ciklusra a referensek megválasztását). 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok - 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Kiss Edina Horváth Mihály 

Elnök Ellenőrző Bizottság elnöke 

ELTE Hallgatói Önkormányzat ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  

 

_________________________________________ 

Andicsku Ivett 

Elnöki referens, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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