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EMLÉKEZTETŐ 

Alapszabály módosító ülés 

 

Az ülés időpontja és helye: 2011.03.22.; Déli Hallgatói Iroda, Tárgyaló 

 

Az ülést Adorján Gábor 18:11-kor megnyitotta.  

 

Jelen vannak: Adorján Gábor, Árendás Péter, Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence, Jánosi Attila, 

Pálfy Gyula, Sik Zsuzsanna Brigitta, Varga Sándor. 

 

Adorján Gábor felkérte Varga Sándort a jegyzőkönyv vezetésére. A napirendi pontokat a jelenlévők 

egyhangúlag elfogadták. 

 

Napirendi pontok: 

1. Bejelentések 

2. Alapszabály kérdéses részei 

3. Egyebek 

 

1. Bejelentések 

Adorján Gábor jelzi, hogy április 26-án össze kellene hívni május 10-re KGy-t, az Alapszabály és 

költségvetés elfogadására. Addig Alapszabály módosító ülések lesznek. Dukán András hozzászólt 

ehhez a napirendi ponthoz. 
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2. Alapszabály kérdéses részei 

Adorján Gábor bemutatja a kérdéses részeket: 30 § a záró-alakuló KGy-vel kapcsolatos kérdések, 

problémák. Hozzászólt és vitát folytatott Dukán András, Jánosi Attila, Pálfy Gyula, Ferdinandy Bence 

és Varga Sándor. Dukán András javaslata: a Záró KGy-t a vizsgaidőszak valamelyik hetétől az alakuló 

KGy-ig lehessen tartani. Ferdinandy Bence javasolta, hogy regisztrációs hét legyen a határidő. 

Ferdinandy Bence jelezte, hogy magyarázatot, értelmezést kellene írni, az Alapszabályhoz, hogy a 

későbbi tisztségviselők is megfelelően tudják értelmezni egyes részeit. Dukán András: indoklás 

kellene az Alapszabályhoz. Ferdinandy Bence jelzi, hogy ügyrendeket (KGy, VB, Választmány) kellene 

létrehozni, melyek nem az Alapszabályba tartoznának. Jánosi Attila megindokolja, hogy miért kell az 

Alakuló KGy-t szeptemberben tartani. Jánosi Attila: VB saját maga alkotta ügyrendje alapján működik. 

Vitát folytatott Adorján Gábor, Jánosi Attila, Pálfy Gyula, Dukán András, Varga Sándor, Ferdinandy 

Bence. A választásra vonatkozó részek is módosítva lesznek az Alapszabályban.  Jánosi Attila 

ismertette ötleteit a VB-re vonatkozó részről. Adorján Gábor megkérte, hogy ezt írásos formában 

nyújtsa be. Dukán András kérdése a KGy-vel kapcsolatban, hogy lehet-e szorgalmi időszakban az 

Alakuló KGy. Jánosi Attila válaszolt: ha a szorgalmi időszakban van az Alakuló KGy, akkor az 

Önkormányzat saját mandátumát hosszabbítja meg. Ebben a kérdésben állásfoglalást kell kérni a 

főtitkártól. A képviselőválasztás időpontjára tett javaslatok: szavazásra minimum 5, maximum 15 

oktatási nap adható, a VB maximális 15 napra hosszabbíthatja meg. Adorján Gábor bemutatta a 

korábbi mentortervezetet. Javaslat, hogy a később foglalkozzunk ezzel a résszel. Javaslat a 34 §-hoz: a 

tisztségviselők megválasztásakor, a második forduló (eredménytelen szavazás) után, ne kelljen újbóli 

vitát folytatni, hanem csak a szavazás legyen megismételve. Ebben a kérdésben Dukán András, Jánosi 

Attila, Adorján Gábor, Varga Sándor, Pálfy Gyula vitát folytattak. 

 

3. Egyebek 

Pálfy Gyula javasolta, hogy általános biztos helyett legyen-e kommunikációs biztosi tisztség az 

Alapszabályban meghatározva. Dukán András véleménye szerint, ne legyen meghatározva az 

Alapszabályban külön kommunikációs biztos, és keret sem lenne rá. Dukán András felveti, hogy 

legyen-e elnöki megbízotti rendszer. Pálfy Gyula a beszámolók elfogadásával és szavazásokkal 

kapcsolatos kérdéseket tett fel. Jánosi Attila: a KGy saját maga által elfogadott ügyrend alapján 

működjön és legyen külön EB és VB ügyrend. Az EHÖK Alapszabály rendelkezik a nem vonatkozó 

részekről. 

 

Adorján Gábor 19:36-kor lezárta az ülést. 

  


