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MEGHÍVÓ 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának 

Ellenőrző Bizottságának  

ülésére 

 

Időpont 

2020. május 14. 19 óra 

 

Helyszín 

Microsoft Teams: EHÖK EB chatszoba 

 

Napirendi pontok 

1. Aktualitások 

a. Ügyviteli kérdések, különös tekintettel az eb@ehok.elte.hu cím használatára 

b. Tisztségviselői ösztöndíjak a távoktatás idején 

c. Elmúlt időszak rövid megbeszélése 

d. Szabályzatváltozások 

e. Tavaszi választások helyzetképe 

f. Távoli munkarenddel összefüggő egyéb ügyek (adminisztrációs 

kötelezettségek, jegyzőkönyvek, határozatok, és egyebek) 

2. 2019/2020/2. szemeszterbéli ellenőrzési kötelezettségek 

3. Alapszabály értelmezési probléma megvitatása 

4. KolHÖK ellenőrzése 

5. Egyebek 

 

Budapest, 2020. május 11. 

Szabó Tamás 

elnök 

ELTE HÖK EB 
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Ülés kezdete: 19:01 

Jelenlévők 

1. Csizmadia Fanni  ELTE BTK HÖK 

2. Hajdú Zsófia   ELTE BGGYK HÖK 

3. Parragi Bálint Márk ELTE TÁTK HÖK (19:37-kor csatlakozott) 

4. Pintér Liza   ELTE TÓK HÖK 

5. Szabó Tamás   ELTE HÖK 

6. Szalóki Orsolya Xénia ELTE IK HÖK 

7. Szőke Júlia   ELTE PPK HÖK 

 

Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottság ülésén az Ellenőrző Bizottság tíz főjéből hat jelen van, 

ezért az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága határozatképes. 

 

A jelenlévők 6 igen 0 nem 0 tartózkodással a meghívóban rögzített napirendi pontokat 

egyhangúlag elfogadták. 

 

1. Aktualitások 

 

Ügyviteli kérdések, különös tekintettel az eb@ehok.elte.hu cím használatára 

Aktualitások körében Szabó Tamás tájékoztatta az Ellenőrző Bizottság (továbbiakban: EB) 

jelenlévő tagjait arról, hogy korábban kétoldalú vita alakult ki arra vonatkozóan, hogy 

szükséges-e az eb@ehok.elte.hu email címhez valamennyi EB tagot hozzárendelni. Jelenleg az 

ELTE HÖK EB elnöke fér hozzá kizárólag a levelezéshez, míg korábban volt olyan gyakorlat 

is, amely alatt valamennyi EB tag hozzáfért. A vita alapja az, hogy felmerült, hogy ilyen módon 

az EB tagjai nem tudnak ténylegesen közreműködni az ELTE HÖK egyes szerveinek 

ellenőrzésében, és nem kapnak kellő információt az egyes folyamatban lévő ügyekről. Szabó 

Tamás szerint az email címhez való hozzáférést a jövőben várhatóan az általa kijelölt helyettes 

kapja majd még meg, nem tervezi hozzárendelni az EB valamennyi tagját, azonban minden 

bejövő ülésekkel kapcsolatos emailt továbbít és az ügyekről rendszeresen tájékoztatást ad, ami 

miatt az ELTE HÖK EB továbbra is a szükséges feladatát megfelelőlen el tudja látni, 
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különösen, hogy korábban se volt következetesen ez a gyakorlat, az egyes EB elnökök szabad 

belátásuk szerint alakították ki a hozzáféréseket. Az ülésen jelenlévők elfogadhatónak találták 

ezt a módszert, nem tartották szükségesnek, hogy valamennyiük hozzárendelésre kerüljön az 

eb@ehok.elte.hu címhez. 

Szabó Tamás külön kérte, hogy az egyéb ügyekről való tájékoztatás rendszerességére és 

minőségére, valamint az ügyvitelre vonatkozó kifogásaikat is szíveskedjenek jelezni a 

jelenlévők. Ahhoz kiegészítést nem fűzött, hiszen az EHÖK EB levelezőlistáján nyomon 

követhető és kellően kifejtett volt az ennek kapcsán kialakult kétoldalú vita, és a másik vitázó 

fél az ülésen nem tudott jelen lenni. Szabó Tamás felvetette, hogy amennyiben nem szeretnék 

személyesen megtenni a visszajelzéseket, akkor készséggel készít anonim kérdőívet, ahol 

azokat névtelenség mellett megtehetik az EB tagjai. Az ülésen részt vevők szerint a jelenlegi 

tájékoztatás és ügyvitel megfelelő, valamint nem tartották szükségesnek kérdőív készítését e 

célra. 

 

Tisztségviselői ösztöndíjak a távoktatás idején 

Szalóki Orsolya szerint az EB és a hallgatók se kapnak kellő információt arról, hogy a 

távoktatás ideje alatt az egyes tisztségviselők mivel foglalkoznak, megfelelően végzik-e a 

munkájukat. Ezzel kapcsolatban két probléma merül fel. Az egyik, hogy bizonyos tisztségek 

körében feladatkörükből fakadó észszerű okokból nincs jelenleg elvégzendő feladat. A másik 

pedig az, hogy egyes tisztségviselők munkájára nézve egyes negatív visszajelzések is 

megfogalmazhatók. A kérdés alapvetően az, hogy jelen esetben is jogosultak-e az érintett 

tisztségviselők a számukra meghatározott rendszeres juttatásra. 

Több karon is jellemző jelenleg, hogy a beszámolók nem kerülnek időben megküldésre a 

küldöttgyűlés számára a távoktatásra tekintettel. 

Szabó Tamás kifejti, hogy a tisztségviselők juttatásai a határozatokban általában akképpen 

vannak meghatározva, hogy arra a tisztségviselők a szemeszter hónapjaiban havi 

rendszerességgel jogosultak a munkájuk mennyiségére és minőségére tekintet nélkül. Azonban 

az egyes vonatkozó határozatok magukba foglalhatnak – és jellemzően magukban is foglalnak 

– olyan esetköröket, amelyekben az adott önkormányzat vagy részönkormányzat 

küldöttgyűlése, illetve elnöke csökkentheti vagy ideiglenesen megszüntetheti az érintett 
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tisztségviselő juttatását. Jellemzően ilyen szokott lenni a küldöttgyűlés előtti beszámoló el nem 

fogadása esetén való juttatás csökkenés, illetve az elnök diszkrecionális jogköre arra, hogy ezen 

juttatásokat belátása szerint az egyes tisztségviselők munkája alapján alakítsa. E körben tehát 

az EB nem tehet mást, mint az egyébként normál ügyvitel során, hogy figyelemmel kíséri az 

egyes küldöttgyűlési, illetve elnöki döntéseket ugyanis az e körben való döntés, és a 

tisztségviselők munkájának megítélése e tekintetben a küldöttgyűlés, valamint az elnök 

feladata. 

Szabó Tamás kifejtette emellett, hogy jelen helyzetben természetesen az Alapszabályban foglalt 

határidők, jogok és kötelezettségek továbbra is irányadók és teljesítendők, emiatt ezek 

teljesítésére az egyes tisztségviselők felhívhatók, azonban az is igaz, hogy a távoktatás kihívás 

elé állította a hallgató önkormányzatot is. Az önkormányzat azon dolgozik, hogy az egyes 

testületeinek elektronikus működését gördülékeny és hatékony, valamint következetesen 

alakítsa ki ebben a rendkívüli helyzetben. Mindezekre tekintettel – amellett természetesen, hogy 

az egyes beszámolók megküldésére felhívhatók a mulasztó tisztségviselők, – érdemes lehet a 

beszámolóról döntő testületre (jellemzően küldöttgyűlés) bízni annak a megítélését, hogy a 

beszámolási kötelezettségét az adott tisztségviselő a rendkívüli helyzetre tekintettel tartalmilag 

megfelelő módon teljesítette-e. 

 

Elmúlt időszak rövid megbeszélése 

Szabó Tamás tájékoztatta az EB-t, hogy a legutóbbi levelezése óta nemigen történtek jelentős 

változások, ezért a korábban emailben megküldött tájékoztatóját nem szeretné kiegészíteni. Az 

ELTE HÖK Küldöttgyűlése egy hét múlva fog ülést tartani, amelynek a napirendi pontjait az 

ülés alatt továbbította az EB levelezőlistájára. 

Az ülésen jelenlévők jelezték, hogy ők még nem kerültek hozzárendelésre a Microsoft Teams 

ELTE HÖK Küldöttgyűlés csoporthoz, így erről Szabó Tamás gondoskodni fog az ülésig. 

 

Szabályzatváltozások 

Szabó Tamás kifejti, hogy e körben azt remélte, hogy lesz előrelépés az EB üléséig, ám sajnos 

nem került erre sor, így emiatt azzal, hogy kérdésekre szívesen válaszol e napirendi pontban 

nem tud új információval szolgálni. 
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Tavaszi választások helyzetképe 

Szabó Tamás kifejti, hogy e ponthoz is nagy szükség lett volna a szabályzati változásokhoz, így 

e körben annyit tud csak elmondani, hogy várhatóan felfüggesztésre, illetve megszüntetésre 

kerülnek majd az egyes választási eljárások, amelyeket ősszel az első adandó alkalommal le 

kell bonyolítani rendkívüli választás formájában. Ott ahol ügyvivő elnököt kell választani 

megszűnő mandátum miatt és erre az adott részönkormányzat nem rendelkezik szabályokkal, 

az ELTE HÖK Küldöttgyűlése rendezni fogja az ügyvivőválasztás kérdését, így aki ilyen 

helyzetben lesz az szíveskedjen mielőbb jelezni, hogy a szükséges dokumentumok elkészítésre 

kerülhessenek. 

 

Távoli munkarenddel összefüggő egyéb ügyek (adminisztrációs kötelezettségek, 

jegyzőkönyvek, határozatok, és egyebek) 

Szabó Tamás e körben leginkább kérdéseket vár. Ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a távoli 

ügyvitel alatt is a szokásos jogok megilletik és kötelezettségek terhelik az egyes 

tisztségviselőket és az önkormányzatot, részönkormányzatokat, így azok teljesítését a 

szabályzatokban foglaltak szerint kell végrehajtani, igaz a távoli munkarend miatti észszerű 

okokból e körben némi türelemmel kell lenni. 

Az egyes hivatalos dokumentumok elengedhetetlen kelléke a pecsét, amely jelenlegi helyzetben 

való alkalmazására nézve Szabó Tamás tájékoztatást kér az egyetem jogi osztályától. E körben 

megfontolásra érdemes, hogy az ügyfélkapuval hitelesen lehet elektronikusan aláírni bármilyen 

dokumentumot. 

Szabó Tamás kérdésre válaszolva tájékoztatja az EB-t, hogy az ösztöndíjakkal kapcsolatos 

döntések a távoli munkavégzés során elektronikus – jellemzően levélszavazás – formában 

történik, ami a vonatkozó működési rendeknek megfelelnek. 

 

2. 2019/2020/2. szemeszterbéli ellenőrzési kötelezettségek 

Szabó Tamás kifejti, hogy korábban megküldött egy ellenőrzési jegyzőkönyv sablont, ám 

visszajelzésekre tekintettel arra jutott, hogy érdemes lehet ennek az irányába elindulni, ám 

kevésbé formális módon, lépésenként. Erre tekintettel készítene egy kevésbé kötött minta 
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dokumentumot, amely alapján kéri az EB tagjait, hogy ők is készítsék majd el az ellenőrzésre 

vonatkozó összefoglalóikat. Ezzel kapcsolatban kérdezi a jelenlévő tagokat, hogy ez megfelelő 

lenne-e nekik. 

A jelenlévők egyetértenek, hogy jobb lenne egyszerűsíteni a megküldött sablont, és sokat 

segítene számukra, ha Szabó Tamás mintát küldene a dokumentumra vonatkozóan. 

Szabó Tamás jelzi, hogy ez esetben két héten belül megküldi a mintát, majd kéri az EB-t, hogy 

az ez alapján elkészített összefoglalójukat június 14-ig szíveskedjenek megküldeni számára. 

 

3. Alapszabály értelmezési probléma megvitatása 

Szabó Tamás ismerteti a napirendi pont lényegét. Az ELTE HÖK Küldöttgyűlése 2020. február 

12-én értelmezte az Alapszabály rendelkezéseit arra vonatkozóan, hogy mely választások 

számítanak bele abba a szabályba, amely kimondja, hogy az ELTE HÖK Elnökségének tagja 

legfeljebb egyszer választható újra. Ide értendők-e az nem rendes választások is, illetve nem 

teljes ciklus kitöltése előtti választások. A Küldöttgyűlés nem rendezte azonban azt, hogy mit 

tekint egy ciklusnyi időnek, amely értelmezésének alkalmazása így nehézséget okozhat. Emiatt 

Szabó Tamás szükségesnek tartja a Küldöttgyűlés döntése alapján az Alapszabályból levezetett 

ciklus hosszának meghatározását is. Erre vonatkozóan előkészít majd egy előterjesztést, amely 

megvitatását követően az EB döntene a kérdésben. Az eljárást elektronikusan tervezi 

lebonyolítani. 

 

4. KolHÖK ellenőrzése 

Szabó Tamás előadja, hogy a KolHÖK Ellenőrző Bizottságának jelenleg nincsen elnöke, ami 

miatt a KolHÖK működésének ellenőrzésére vonatkozó beszámolóját a testület nem tudja 

elvégezni. Tekintettel arra azonban, hogy a KolHÖK ellenőrző testülete és annak rendszere 

hasonló az ELTE HÖK EB struktúrájához, így az ellenőrzés jelenleg is biztosított, így a 

vonatkozó anyagok bekérése indokolt. A dokumentumokat Szabó Tamás be fogja kérni a 

KolHÖK kollégiumi ellenőrző testületeitől, valamint a KolHÖK elnökétől, és ezek alapján az 

ELTE HÖK EB fogja összeállítani a féléves ellenőrzés dokumentációját. Ebben Szalóki 

Orsolya és Csizmadia Fanni segíti majd Szabó Tamás munkáját. 
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5. Egyebek 

Szabó Tamás előadja, hogy az Egyebek körében nincs más, amiről a testületet tájékoztatni 

szeretné, amennyiben másnak van, akkor jelezze. Mivel másnak sincs e körben hozzáfűzni 

valója.  

 

Szabó Tamás az ülést 20:25 perckor lezárja. 

 

 

Budapest, 2020. május 14. 

 

 

Szabó Tamás 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE HÖK 
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