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Jegyzőkönyv oldalainak száma: 9 oldal. 

Időpont: 2019. 10. 07 18:30 

Helyszín: EHÖK Iroda (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, A épület alagsor -160-as terem) 

Mellékletek: 

1. jelenléti ív: 1 oldal 

2. ügyrend: 3 oldal 

Jelen vannak: Vigh Patrícia (ELTE HÖK), Hajdu Zsófia (ELTE BGGyK HÖK), Ferkó Réka 

(ELTE GTI HÖK), Pintér Sándor (ELTE KolHÖK), Iván Rozália (ELTE PPK HÖK), Csizmadia 

Fanni (ELTE BTK HÖK), Deák Péter (ELTE TTK HÖK), Szalóki Orsolya Xénia (ELTE IK 

HÖK), Kerekes Petra (vendég) 

Az ülést 18:30-kor megnyitotta Vigh Patrícia. 

Vigh Patrícia ELTE HÖK EB elnöke megállapította, hogy az ülés 8 fővel határozatképes. 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők: 

1. Aktualitások 

2. Ellenőrző Bizottság Ügyrend 

3. BDPK választás 

4. Egyebek 

Módosító javaslatok: 

 Vigh Patrícia: negyedik napirendi pontnak szeretné felvenni a KolHÖK szombathelyi 

választásokat. 

 A módosítást a Bizottság 8/0/0 arányban elfogadta. 

A módosított napirendi pontok a következők: 

1. Aktualitások 

2. Ellenőrző Bizottság Ügyrend 

3. BDPK választás 

4. KolHÖK szombathelyi választások 

5. Egyebek 

A Bizottság a módosított napirendet 8/0/0 arányban elfogadta. 

Vigh Patrícia javaslatára az ülés jegyzőkönyvvezetője Szalóki Orsolya Xénia. 

A javaslatot a Bizottság 8/0/0 arányban egyhangúlag elfogadta. 
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I. Aktualitások 

Vigh Patrícia tájékoztatta a Bizottságot, hogy a TáTK választási kiírása rendben van, míg a BTK 

MA választások kiírásának átnézése folyamatban van.  

Hajdu Zsófia elmondta, hogy hamarosan tisztújító Küldöttgyűlést fognak tartani a BGGyK-n.  

Pintér Sándor beszámolt róla, hogy szeptember közepén kiírt minden kollégiumban a 

választásokat, ezek megtalálhatóak a honlapon.  

Iván Rozália elmondta, hogy a PPK-n zajlanak a választások, hamarosan vége lesz a jelöltállítási 

időszaknak. 

A napirendi pont 18:35-kor lezárva. 

II. Ellenőrző Bizottság ügyrend 

Vigh Patrícia tájékoztatta a Bizottságot, hogy Deák Pétert e-mailben jelzett néhány módosítási 

javaslatot, melyeket most a Bizottságnak meg kellene vitatnia.  

Vigh Patrícia kérdezte, hogy nyílt vagy zárt ülései legyenek a Bizottságnak, jelenleg csak az EB 

levelezőlistájára megy ki a meghívó. Pintér Sándor válaszában elmondta, hogy szerinte meg kellene 

hagyni mindkettőre a lehetőséget vagylagos formában.  

Deák Péter szerint vagy legyen mindenki számára kiküldve a meghívó, vagy legyen zárt az ülés.  

Pintér Sándor javasolta, hogy a meghívó kikerülhetne az ELTE HÖK honlapjára.  

Vigh Patrícia elmondta, hogy jelenleg csak Kovács Viktóriának van hozzáférése a honlaphoz, 

így erre kevés lehetőség van.  

Szalóki Orsolya Xénia felhívta a figyelmet, hogy a küldöttgyűlési meghívó is csak a levelezőlistára 

megy ki.  

Szalóki Orsolya Xénia elmondta, hogy ő nem tenné zárttá az EB üléseit. Deák Péter támogatja 

ebben a kérdésben Szalóki Orsolya Xénia álláspontját. 

Vigh Patrícia javasolta, hogy az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak legyenek.  

A javaslatot a Bizottság 8/0/0 arányban egyhangúlag elfogadta. 

Vigh Patrícia elmondta, hogy Deák Péter a következő szövegszerű javaslatot tette a 

mandátumátadásra vonatkozólag: „A Bizottság tagja az ülésen helyettesíthető a saját 

részönkormányzatának megfelelő Ellenőrző Bizottság bármelyik, meghatalmazással rendelkező 

tagjával.”. 

Szalóki Orsolya Xénia támogatja a módosítást.  
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Deák Péter elmondta, hogy az Alapszabályban nincs kikötve, hogy nem helyettesíthető az elnök, 

de kimondja, hogy az ELTE HÖK EB tagjai a részönkormányzati EB elnökök.  

Vigh Patrícia javasolta, hogy az Ellenőrző Bizottság tagjait meghatalmazással lehet csak 

helyettesíteni.  

A javaslatot a Bizottság 8/0/0 arányban egyhangúlag elfogadta. 

Vigh Patrícia elmondta, hogy Deák Péter kérte, hogy legyen a zárórendelkezésben tájékozódást 

segítő dátum.  

Vigh Patrícia elmondta, hogy valószínűleg eredményesebb lenne, ha nem havonta kellene ülést 

tartania az EB-nek, hanem félévente legalább egy alkalommal.  

Vigh Patrícia javasolta, hogy az Ellenőrző Bizottság minden félévben legalább egy alkalommal 

ülésezzen. 

A javaslatot a Bizottság 8/0/0 arányban egyhangúlag elfogadta. 

Deák Péter szerint demokratikusabb lenne, ha egyetlen bizottsági tag indítványozására is titkosan 

szavazna a Bizottság.  

Vigh Patrícia javasolta, hogy ha az Ellenőrző Bizottság bármely tagja indítványozza, akkor az adott 

kérdésben titkosan szavazzon a Bizottság. 

A javaslatot a Bizottság 8/0/0 arányban egyhangúlag elfogadta. 

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága a mellékletben található ügyrendet elfogadja.  

A határozati javaslatot a Bizottság 8/0/0 arányban egyhangúlag elfogadta. 

Vigh Patrícia kérte, hogy ha van valakinek kedve, akkor összeállíthatna egy komolyabb ügyrendet. 

A napirendi pont 18:52-kor lezárva. 

III. BDPK választás 

A Bizottság ellenőrizte a dátumokat. 

Iván Rozália kérdezte, hogy akkor egy hallgató két jelöltnek is aláírhat-e. Vigh Patrícia válaszában 

elmondta, hogy ellenőrizte ezt a kérdést az Alapszabályban, és nincs rá kizáró rendelkezés.  

Szalóki Orsolya Xénia kérdezte, hogy márciusban is lesz-e választások. Vigh Patrícia válaszában 

elmondta, hogy ennek utána fog nézni az Alapszabályban, de ő egy megadott időintervallumra 

emlékszik, de ha így szerepel az Alapszabályban, akkor márciusban is ki kell írni a választásokat. 

Vigh Patrícia elmondta, hogy muszáj lebonyolítani most a választásokat, mert egy korábbi ELTE 

HÖK Alapszabály-módosításban benne van. 
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Deák Péter szerint nincs megfelelően szabályozva a BDPK helyzete az ELTE HÖK 

Alapszabályában.  

Szalóki Orsolya Xénia kérdezte, hogy mire hivatkozunk a dokumentumban. Vigh Patrícia 

válaszában elmondta, hogy az ELTE HÖK Alapszabály 12. fejezetének 27§ (1)-re. 

A napirendi pont 19:11-kor lezárva. 

IV. KolHÖK szombathelyi választások 

Pintér Sándor tájékoztatta a Bizottságot a felmerült problémákról, melyet korábban e-mailben is 

megosztott a Bizottság tagjaival.  

Csizmadia Fanni elmondta, hogy az MA-s választások során egyesével kellett átnézniük a 

választókat.  

Pintér Sándor elmondta, hogy a Neptun-kliensben nem tudták megnézni.  

Pintér Sándor szerint részmegoldás az urnás választás, de ehhez szükséges egy KolHÖK 

Ellenőrző bizottsági tagnak jelen lenni, viszont ez legalább öt napot jelent, ami sajnos 

megoldhatatlan a számukra. Így erre a választásra kijelölnének egy szombathelyi képviselőt, aki 

külön jogosítványokat kapna a választásokra, viszont a jegyzőkönyvet nem ő készítené el és az 

eredményt sem ő állapítani meg. 

Deák Péter kérdezte, hogy honnan kapnák meg a hallgatói listát, ugyanis erre akkor is szükség van, 

ha a szavazás urnás lenne.  

Deák Péter javasolta, hogy hozzon létre a Neptunban egyén csoportot és annak segítségével 

bonyolítsák le a választásokat. 

Pintér Sándor elmondta, hogy a két adatbázist nem lehet szinkronizálni. 

Vigh Patrícia szerint a kollégiumnak rendelkeznie kell egy hallgatói adatbázissal, viszont, ha ezt 

nem tudják megszerezni, akkor sajnos Szombathelyen nem tarthat választást a KolHÖK.  

Iván Rozália elmondta, hogy Neptun-kóddal már megoldható.  

Deák Péter kérdezte, hogy a kollégium fenntartója az ELTE. Pintér Sándor válaszában elmondta, 

hogy nem teljesen.  

Pintér Sándor összegezte, hogy ha nincs megfelelő adatbázis, akkor nem lehet megtartani a 

választásokat. 

A napirendi pont 19:25-kor lezárva. 
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V. Egyebek 

Vigh Patrícia elmondta, hogy a múltheti Küldöttgyűlésen több probléma is felmerült, többek 

között szabálytalan volt a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések kiküldése, valamint a 36 

főből csak 18 főnek volt érvényes és szabályos vagyonnyilatkozata. A napirendről így levették az 

ELTE HÖK közéleti ösztöndíj javaslatot, melyet az EHSZÖB fog tárgyalni, valamint az ELTE 

HÖK Alapszabály-módosítását.  

Deák Péter javasolta, hogy mindenki nézze meg az Alapszabály-módosítást.  

A napirendi pont és az ülés 19:34-kor lezárva. 

 

Az Ellenőrző Bizottság 2019. október 07., 18:30-kor kezdődő üléséről készült jegyzőkönyvet 

aláírásommal hitelesítem: 

 

________________________________ 

Csizmadia Fanni 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________ 

Iván Rozália 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________ 

Szalóky Orsolya 

jegyzőkönyvvezető, Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________ 

Deák Péter 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________ 

Hajdu Zsófia 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________ 

Ferkó Réka 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________ 

Pintér Sándor 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

________________________________ 

Vigh Patricia 

Ellenőrző Bizottság elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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I. melléklet 

 

II. melléklet 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

A Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottságának Ügyrendje 

1. § Az Ellenőrző Bizottság ülése 

(1) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: EHÖK) 

Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) ülését a Bizottság elnöke (a továbbiakban: 

elnök) hívja össze és vezeti. 

(2) A Bizottság ülését az elnök öt munkanapon belül köteles összehívni, ha azt 

a) legalább kettő bizottsági tag; 
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b) az EHÖK elnöke; 

c) a rektor; vagy 

d) a kancellár 

írásban benyújtott indítványában, a napirendre vonatkozó javaslat és az összehívás okának 

megjelölése mellett kéri. Ha az elnök e kötelezettségét elmulasztja, az ülés összehívására bármely 

bizottsági tag jogosult. 

2. § A Bizottság ülésének összehívása 

(1) A Bizottság ülésére szóló meghívót az ülés megtartását legalább három nappal megelőzően ki 

kell küldeni a Bizottság hivatalos levelezőlistájára. 

(2) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét valamint a napirendre vonatkozó 

javaslatot. 

(3) A Bizottság ülését a tanév folyamán minden félévben legalább egy alkalommal össze kell hívni. 

(4) Ha a Bizottság ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 

ülésen valamennyi bizottsági tag jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartásához. 

3. § A Bizottság ülésének nyilvánossága 

(1) A Bizottság ülései nyilvánosak. 

(2) A Bizottság üléséről határozatában az ok megjelölésével a nyilvánosságot kizárhatja (zárt ülés). 

(3) A Bizottság ülésére meghívottak az ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt, melyet a 

Bizottság az ülésen résztvevő tagok egyhangú határozatával korlátozhat. 

4. § A Bizottság határozatképessége 

(1) A Bizottság határozatképes, ha ülésén a Bizottság tagjainak több mint fele jelen van. 

(2) A Bizottság határozatképességét az ülés kezdetén, valamint bármely bizottsági tag kérelmére 

vizsgálja. 

(3) A Bizottság tagja az ülésen helyettesíthető a saját részönkormányzatának megfelelő Ellenőrző 

Bizottság bármelyik, meghatalmazással rendelkező tagjával. 

5. § Az Bizottság ülésének jegyzőkönyve 

(1) A Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza: 

a) az ülés idejét és helyét; 

b) a jelenlévő Bizottsági tagok nevét; 
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c) az elfogadott napirendet; 

d) az előterjesztéseket és határozati javaslatokat; 

e) a határozathozatal szavazati arányait; valamint 

f) a megvitatott kérdéseket, fontosabb észrevételeket követhető formában. 

(2) A jegyzőkönyvvezetőt a Bizottság az elnök javaslatára a Bizottság ülésén jelenlévő tagok 

szótöbbségével választja meg. 

(3) A Bizottság ülésének jegyzőkönyvét iktatásba kell venni és az üléstől számított 14 napon belül 

fel kell tölteni az EHÖK hivatalos honlapjára. 

6. § A Bizottság ülésének lefolyása 

(1) A Bizottság ülését az elnök nyitja meg, majd ellenőrzi a Bizottság határozatképességét. Ha a 

Bizottság nem határozatképes az elnök az ülést elhalasztja. 

(2) Ha a Bizottság határozatképes, az elnök ismerteti az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot, 

valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő, illetve módosító indítványait és azok indokolását. 

(3) A napirendi javaslathoz a Bizottság tagjai és a tanácskozási joggal rendelkezők észrevételeket, 

valamint módosító indítványokat tehetnek. 

(4) Az ülés napirendjét a Bizottság a jelenlévő bizottsági tagok szótöbbségével fogadja el. 

(5) A napirend elfogadását követően a Bizottság megtárgyalja az egyes napirendi pontokat. 

(6) Az ülést az elnök rekeszti be. 

7. § A határozathozatal 

(1) A Bizottság ülésén határozatot hozhat. 

(2) A Bizottság határozatait – eltérő rendelkezés hiányában – az ülésen jelenlévő tagok 

szótöbbségével hozza. 

(3) A Bizottság titkos szavazással határoz, ha azt a Bizottság ülésén jelenlévő egyetlen bizottsági 

tag indítványozza. 

(4) A Bizottság ügyrendjének elfogadásáról, illetve módosításáról írásbeli javaslat alapján az 

ülésen jelenlévők legalább kétharmadának hozzájárulásával határoz. 

(5) A Bizottság határozatait iktatásba kell venni és az üléstől számított 14 napon belül fel kell 

tölteni az EHÖK hivatalos honlapjára. 
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8. § Záró rendelkezések 

(1) A Bizottság jelen ügyrendje a Bizottság 2019. október 7-én hozott határozata alapján az EHÖK 

Küldöttgyűlés általi jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésének napján lép hatályba. 


