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Címzett: Pitlik László, Hoksza Zsolt, Pintér Kornélia
Tárgy: Állásfoglalás
Ügyintéző:
2016. december 17.-én hallgatói megkeresés érkezett az Ellenőrző Bizottsághoz, amely így
szólt: “Tekintettel arra, hogy az ügyrendek alapján mind a Küldöttgyűlés, mind a
Választmány

jegyzőkönyveinek

/ emlékeztetőinek nyolc, illetve négy napon belül

hozzáférhetővé kell válniuk, és ezek közül az utóbbi teljes évből mutatóban érhető csak el
néhány, kevés kétség lehet afelől, hogy az elnök vagy a titkár súlyosan és tartósan
elmulasztotta a kötelezettségei teljesítését.
 Kéretik ezt kivizsgálni ...”
A megkeresést követően az Ellenőrző Bizottság vizsgálatot hajtott végre a panasznak
megfelelően. A vizsgálat során a 2016. naptári év összes Küldöttgyűlési illetve Választmányi
emlékeztetője ellenőrizve lett. Ennek eredményéről ellenőrzési jegyzőkönyv készült ( 1.
melléklet).
A vizsgálat alapján az Ellenőrző Bizottság a panasznak helyt hagy, és személyi felelősséget
állapít meg. Az elmaradó emlékeztetőkért felelőssé tehető a Titkár, az Ellenőrző Bizottság
illetve legcsekélyebb mértékben az Elnök. A felmerülő hibák miatt az említett személyeket
(beleértve önmagát, az Ellenőrző Bizottságot is) megrovásban részesíti az EB. Továbbá
felszólítja a Titkárt, hogy pótolja elmaradásait a 2016/17/2 félév regisztrációs hetének végéig
(2017.02.12 vasárnap 23:59). Ennek eredményéről értesítse a Küldöttgyűlés tagjait a
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határidőt követő első Küldöttgyűlési ülés “Bejelentések” napirendi pontja során. Amennyiben
nem teljesíti határidőig a pótlást, úgy az előbb említett Küldöttgyűlési ülésen az EB szimpátia
szavazást tart, mely eredményének függvényében visszahívási indítványt is kezdeményezhet
a Titkár ellen.

ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottság
2016.12.27.
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Ellenőrzési jegyzőkönyv
Vizsgálatot végzők: ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága (Dohány-Juhos Nikolett [tag],
Szabó Áron [elnök]) (továbbiakban EB)
A vizsgálatban résztvevők: ELTE TTK HÖK Titkár (Pintér Kornélia, továbbiakban Titkár),
ELTE TTK HÖK Elnök (Hoksza Zsolt, továbbiakban Elnök)
A vizsgálat oka: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűléseinek és Választmányainak
folyamatosan elmaradó emlékeztetőire érkezett hallgatói panasz.
A vizsgálat menete: Az EB a megkeresés után felkereste az érintett személyeket (Titkár és
Elnök). Kitöltésre került egy táblázat, amely a 2016. évi ülések emlékeztetői folyamatáról
tartalmaz információkat (1. táblázat). Ezeket az EB összevetette az Ügyrendekben foglalt
határidőkkel. Így az EB-nek arra a megállapításra kellett jutnia, hogy az emlékeztetők
jelentős mértékben elmaradtak a határidőkhöz képest. Ennek következményeiről állásfoglalás
fog születni a 2016.12.27-én tartott EB ülésen.
Szabó Áron
Ellenőrző Bizottság elnöke
ELTE TTK HÖK
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Dátum

Esemény

Mikorra?

Titkárnál

Elnöknél

2016.02.09. rendes küldöttgyűlés

2016.02.17. ✔

✔

2016.03.08. rendkívüli küldöttgyűlés

2016.03.16. ✔

✔

2016.04.12. rendes küldöttgyűlés

2016.04.20. ✔

✔

2016.05.13 záró küldöttgyűlés

2016.05.21

✔

2016.05.19. rendkívüli küldöttgyűlés

2016.05.27. ✔

✔

2016.05.28. alakuló küldöttgyűlés

2016.06.05. ✔

2016.09.13. rendes küldöttgyűlés

2016.09.21. ✔

2016.10.04. rendkívüli küldöttgyűlés

2016.10.12. ✔

2016.11.15. rendes küldöttgyűlés

2016.11.23. ✔

HÖK honlapon

✔
->A Hallgatói Alapítvány személyi kérdései és alapító
levele volt a téma, a bírósági hitelesítés is megtörtént,
ezekután a feltöltés maradt el.

2016.12.7 ✔

2016.11.29 rendkívüli küldöttgyűlés
2016.02.01. választmány

2016.02.05.

✔

✔

✔

2016.02.15. választmány

2016.02.19.

✔

✔

✖

2016.02.29. választmány

2016.03.04.

✔

2016.03.21. választmány

2016.03.25.

✔

2016.04.18. választmány

2016.04.22. ✔

2016.05.09. választmány

2016.05.13. ✔

2016.05.25. választmány

2016.05.29.

2016.09.26. választmány

2016.09.30. ✔

2016.10.17. választmány

2016.10.21. ✔

2016.11.28. választmány

2016.12.2. ✔

Megjegyzés: Küldöttgyűlés esetén 8 nap
Választmány esetén 4 munkanap

✖

a határidő.

Piros színnel jelölve az ELTE TTK HÖK hibájából késő emlékeztetők.

✖

Nem volt határozatképes az ülés.

Jelmagyarázat: ✔
✖

Az emlékeztető ennél a személynél jár
(t), a sorban utolsó ✔-nál akadt el
Nem készült róla emlékeztető

