
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

Telefon/fax: 372-2654 
 

 Iktatószám:HÖK/1991/2 (2016)  

Tételszám: 33 

Mellékletek száma: 2  
 

ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsági ülés 

2016. 12. 06.  

 

Az ülés helye és ideje: DT 00.733 Tárgyaló, 2016. 12. 06. 

Jelen vannak: Dohány-Juhos Nikolett, Szabó Áron (szavazati joggal) 

 

2016. december 6. 12:18 Szabó Áron megnyitja az ülést.  

2016. december 6. 12:19 Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés 2 fővel 

határozatképes. 

2016. december 6. 12:20 Szabó Áron jelölte Dohány-Juhos Nikolettet 

jegyzőkönyvvezetőnek, aki elfogadta a jelölést. 

 

7/2016 (XII.06.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 2 igennel,           

egyhangúan Dohány-Juhos Nikolettet választotta az ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

2016. december 6. 12:21 Szabó Áron ismerteti az előre kiküldött napirendet: 

1. Bejelentések 

2. Állásfoglalás 

3. Határozati javaslatok megfogalmazása 

4. Egyebek 

Egyéb napirendi pont és sorrendmódosító kérelem nem érkezett.  
 
8/2016 (XII.06.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 2 igennel,           
egyhangúan elfogadta az előre kiküldött napirendet. 
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2016. december 6. 12:22 Szabó Áron megnyitja a bejelentések napirendi pontot. 

Szabó Áron: állást kellene foglalni a szavazás menetéről, mivel úgy tűnik, hogy jelenleg nem 

egyértelmű a szavazatra jogosultak számára, és ezek után kritikával illetik a munkánkat.  

2016. december 6. 12:23 Szabó Áron lezárja a bejelentések napirendi pontot.  

2016. december 6. 12:23 Szabó Áron megnyitja az állásfoglalás napirendi pontot.  

Szabó Áron: A drive-ben ismeretet előre megfogalmazott állásfoglaláshoz van valami kérdés, 

hozzászólás?  

Hozzászólás nincs. Szavazás, egyhangú. 

 

9/2016 (XII.06.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 2 igennel,           
egyhangúan elfogadta az előre megfogalmazott állásfoglalást a szavazások menetével         
kapcsolatban. 
 

2016. december 6. 12:26 Szabó Áron lezárja napirendi pontot. 

2016. december 6. 12:26 Szabó Áron megnyitja a határozati javaslatok megfogalmazása 

napirendi pontot.  

Az EB javaslatot kíván tenni a tisztségviselők fogadóóráit illetően, mivel úgy tapasztalta, 

hogy jelenleg nincs megfelelően működő rendszere és egységesítésre lenne szükség.  

Javaslati pontok, amelyek felmerültek:  

Dohány-Juhos Nikolett: a Lágymányosi kampusz területét kívánta helyszínül kitűzni. 

Szabó Áron: ezt a hallgatói irodákra pontosítaná. Elfogadott javaslat, de nincs 

határozathozatal, csak egyben az egészről lesz. (A fogadóórákat a tisztségviselők az Északi, 

illetve a Déli hallgatói irodában tartsák meg.)  

Időtartamnak az EB minimum másfél órát javasol. Ezenfelül Dohány-Juhos Nikolett 

javasolja, hogy a fogadóórákat hétfőtől-péntekig, reggel 8 és délután 6 között kelljen 

megtartani -Szabó Áron véleménye szerint ez 8 és délután 4 közé korlátozódjon. Végső 

megegyezés: reggel 8 óra és délután 5, hétfőtől-péntekig, minimum heti egy alkalom.  
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A honlapon a tisztségviselők legyenek kötelesek feltüntetni a fogadóórájuk helyszínét és 

pontos idejét. Frissen megválasztott tisztségviselők esetében Dohány-Juhos Nikolett 

megválasztásuktól számított 72 órát javasol ennek betartására. Eltérni ettől abban az esetben 

lehet, amennyiben a honlap hozzáférés átadás-átvétele nem történik meg 72 órán belül. Ebben 

egyetértés van, határozati javaslatba nem kívánja tenni az EB, de eszerint kíván eljárni.  

Az elmaradó fogadóórák esetében Szabó Áron javaslata, hogy a fogadóóra előtt 4 órával 

kerüljön ki a honlap megfelelő részére az információ az elmaradásról - 4 órában megegyezik 

az EB.  

Határozati javaslat:  

“Az Önkormányzat tisztségviselői minimum heti 1 alkalommal legalább másfél órás 

fogadóórát kötelesek tartani hétköznap délelőtt reggel 8 és délután 5 óra között. A fogadóórák 

helyszíne az Északi vagy a Déli Hallgatói iroda. A tisztségviselő köteles feltüntetni a 

honlapon, hogy mikor és hol tartja fogadóóráját, illetve amennyiben elmarad, akkor feladata 

legfeljebb 4 órával a fogadóóra kezdete előtt feltüntetni ezt a honlapon.” 

 

10/2016 (XII.06.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 2 igennel,           
egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.  
 

A javaslat elküldésre kerül, és a következő Küldöttgyűlésen vagy Választmányon napirendre 

kívánjuk vetetni.  

 

2016. december 6. 12:44 Szabó Áron lezárja a napirendi pontot. 

2016. december 6. 12:45 Szabó Áron megnyitja az egyebek napirendi pontot.  

2016. december 6. 12:46 Nincs senkinek se egyéb hozzáfűznivalója az üléshez.  

2016. december 6. 12:46 Szabó Áron lezárta a napirendi pontot.  

2016. december 6. 12:47 Szabó Áron lezárta az ülést.  
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Az ülésen hozott határozatok: 

7/2016 (XII.06.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 2 igennel,           

egyhangúan Dohány-Juhos Nikolettet választotta az ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

8/2016 (XII.06.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 2 igennel,           

egyhangúan elfogadta az előre kiküldött napirendet. 

 

9/2016 (XII.06.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 2 igennel,           

egyhangúan elfogadta az előre megfogalmazott állásfoglalást a szavazások menetével         

kapcsolatban. 

 

10/2016 (XII.06.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 2 igennel,           

egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.  

 

Az emlékeztetőt készítette:                                                                Az emlékeztetőt hitelesítette: 

Dohány-Juhos Nikolett                                                                                              Szabó Áron 

Ellenőrző Bizottság elnöke 

ELTE TTK HÖK 
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