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Iktatószám: EHÖK/219/2 (2017) 

Tételszám: 33 

Mellékletek száma: 2 

 

ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsági ülés 

2017. 03. 02.   

 

Az ülés helye és ideje: DT 00.733 Tárgyaló, 2017. 03. 02. 

Jelen vannak: Dohány-Juhos Nikolett (szavazati joggal) 

 

2017. március 2. 08:02 Dohány-Juhos Nikolett megnyitja az ülést.  

2017. március 2. 08:02 Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés 1 fővel 

határozatképes. 

2017. március 2. 08:03 Dohány-Juhos Nikolett jelölte Dohány-Juhos Nikolettet 

jegyzőkönyvvezetőnek, aki elfogadta a jelölést. 

 

5/2017 (III.02.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 1 igennel, 

egyhangúan Dohány-Juhos Nikolettet választotta az ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

2017. március 2. 08:03 Dohány-Juhos Nikolett ismerteti az előre kiküldött napirendet: 

1. Bejelentések 

2. Állásfoglalás 

3. Egyebek 

 

Dohány-Juhos Nikolett: javaslat, hogy 3. napirendi pontnak kerüljön fel a szakterületi 

besorolás, mely során az Ellenőrző Bizottság eleget tesz az Alapszabályban [Alapszabály 7.§ 

(4)] meghatározott kötelességének. Ennek megfelelően a napirend a következő lenne:  

 

 

 

1. Bejelentések 
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2. Állásfoglalás 

3. Szakterületi besorolás 

4. Egyebek 

 

6/2017 (III.02.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 1 igennel, 

egyhangúan elfogadta az előre kiküldött napirendet a javasolt módosítással.  

 

2017. március 2. 08:04 Dohány-Juhos Nikolett megnyitja a bejelentések napirendi pontot.  

Dohány-Juhos Nikolett: A közeljövőben szükség lesz a Válaszmány és a Küldöttgyűlés 

ügyrendjének átnézésére, mivel az Alapszabály változás ezekre is hatással volt, el kell 

hárítani az esetleges ellenmondásokat az ügyrendekből. Emiatt valószínűleg szükséges 

felállítani egy munkacsoportot, melyet az Ellenőrző Bizottságnak segítenie kell, amennyiben 

ezt a munkacsoport igényli. Ezenfelül az Ellenőrző Bizottság javaslatot fog tenni saját 

ügyrendjének módosítására is, az ezzel kapcsolatos javaslat a következő hetekben tartandó 

Ellenőrző Bizottsági ülésen fog megtörténni.  

2017. március 2. 08:06 Dohány-Juhos Nikolett lezárja a bejelentések napirendi pontot.  

  

2017. március 2. 08:06 Dohány-Juhos Nikolett  megnyitja az állásfoglalás napirendi pontot.  

Dohány-Juhos Nikolett: Állásfoglalás a kimentések pontos menetéről volt szükséges, ez előre 

elkészült. A drive-ben ismeretet előre megfogalmazott állásfoglaláshoz van valami kérdés, 

hozzászólás?  

Hozzászólás nincs. Szavazás, egyhangú. 

 

7/2017 (III.02.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 1 igennel, 

egyhangúan elfogadta az előre megfogalmazott állásfoglalást a kimentések menetével 

kapcsolatban. 

 

2017. március 2. 08:07 Dohány-Juhos Nikolett lezárja a napirendi pontot. 

2017. március 2. 08:08 Dohány-Juhos Nikolett megnyitja a szakterületi besorolás napirendi 

pontot.  
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Dohány-Juhos Nikolett: Az Alapszabály vonatkozó része alapján szükséges eljárni az érintett 

hallgatók esetében.  

 

ELTE TTK HÖK Alapszabály 7.§ (4): (4) “A tudománykommunikáció a 

természettudományban mesterszak, a természettudományi médiakommunikáció és a 

természettudományi múzeumi kommunikáció szakirányú továbbképzési szakok hallgatói 

beiratkozásukkor írásban nyilatkoznak arról, hogy melyik szakterület tagjai kívánnak lenni a 

(3) bekezdés rendelkezéseit figyelembe véve. Minden regisztrációs időszakban új 

nyilatkozatot tehetnek. Amennyiben a hallgató nem él nyilatkozattételi jogával a 

beiratkozáskor, úgy az Ellenőrző Bizottság a soron következő választások kiírása előtt 

sorsolással dönt a hallgató szakterületi besorolásáról, amelyet a hallgató regisztrációs 

időszakban tett nyilatkozattal felülírhat. A sorsolás az Ellenőrző Bizottság minden tagjának 

jelenlétében történik. A sorsolás során hatoldalú szabályos dobókockával kell dobni. A dobás 

elvégzőjét és az érvényes dobás során a dobókocka által érinthető felületet az Ellenőrző 

Bizottság határozza meg. A sorsolás előtt az Ellenőrző Bizottság bijektív leképezést alkalmaz 

a hat szakterület – tanárképzési szakterület kivételével – és a dobókocka oldalai között. A 

besorolandó hallgatókat egyesével abba a szakterületbe kell besorolni, amelyik az esetükben 

dobott oldalhoz az előbbi módon hozzárendelésre került.” 

 

Dohány-Juhos Nikolett: Egy hallgató töltött ki nyilatkozatot, így az ő esetében sorsolás nem 

szükséges. A többiek esetében az Alapszabály vonatkozó részének figyelembevételével 

javaslom, hogy a következő szabályt alkalmazza a Bizottság: 

A dobásokat online dobókockaszimulátor alkalmazásával végzi el Dohány-Juhos Nikolett, az 

Ellenőrző Bizottság elnöke, miközben az Ellenőrző Bizottság minden tagja jelen van a 

sorsolás folyamán. Az online felület alkalmazása miatt az érvényes dobások megállapítása 

egyértelmű. A sorsolás során alkalmazott, a dobókocka-oldalak és a szakterületek között 

alkalmazott bijektív leképezés a következő:  

 

A := {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
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B := {Biológia, Fizika, Földrajz- és földtudomány, Kémia, Környezettudomány, 

Matematika} 

f: A → B 

f(1) := Biológia; 

f(2) := Fizika; 

f(3) := Földrajz- és földtudomány; 

f(4) := Kémia; 

f(5) :=Környezettudomány; 

f(6) := Matematika 

 

Dohány-Juhos Nikolett: Az érintett hallgatók névsorát az Ellenőrző Bizottság számára 

használatra biztosította Rádl Attila, tanulmányi elnökhelyettes. Mivel személyiségi jogokat 

sértő, ha a nyilvános emlékeztető tartalmazza a névsort, így a hallgatók védelmében őket 

email címük első 4 betűjével szükséges jelölni a beosztás során az ülés emlékeztetőjében 

(ahol az email cím előtagja 3 betűs, ott elég annak az alkalmazása). A Választási Bizottság 

számára viszont biztosítani kell a pontos névsort a beosztott szakterületekkel, hogy aszerint 

tudjanak eljárni.  

 

8/2017 (III.02.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 1 igennel, 

egyhangúan elfogadta az érintett mesterszak hallgatóinak szakterületi besorolásával 

kapcsolatban a sorsolást végző személyét, a sorsolás során alkalmazott, dobókocka-oldalak 

és szakterületek közti bijektív leképzését, illetve a hallgatók adatainak védelmében 

alkalmazott titkosító módszert.  

 

A határozat alapján elvégzett dobások alapján a következő eredmények születtek (hallgatót 

jelölő 4 betű – x ∈ A, f (x) ∈ B): 

babe (3) -> Földrajz- és földtudomány 

bajk (6) -> Matematika 

davi (2) -> Fizika 
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husk (4) -> Kémia 

gybo (6)  -> Matematika 

toma (1)-> Biológia 

bogl (1) -> Biológia 

kova (5) -> Környezettudomány 

kovi (1) -> Biológia 

heni  (4) -> Kémia 

erik  (3) -> Földrajz- és földtudomány 

szek  (4) -> Kémia 

dh4 (2) -> Fizika 

astr (4) -> Kémia 

tada (5) -> Környezettudomány 

tord (1) -> Biológia 

noem (6) -> Matematika 

 

Dohány-Juhos Nikolett: A nyilatkozatának megfelelően egy hallgató (mash) besorolásra 

került a kért szakterületébe (Környezettudomány). Az előzőekben lezajlott sorsolás 

eredményét az emlékeztető elkészítésével egy időben, minél előbb szükséges ismertetni a 

Választási Bizottsággal.  

 

2017. március 2. 08:23 Dohány-Juhos Nikolett lezárja a szakterületi besorolás napirendi 

pontot.  

2017. március 2. 08:24 Dohány-Juhos Nikolett megnyitja az egyebek napirendi pontot.  

Dohány-Juhos Nikolett: Az új titkári pályázat kiírásával az Ellenőrző Bizottság a 

továbbiakban nem készíti el az átadás-átvételi, illetve a titoktartási nyilatkozatokat, ezekkel 

az első, az új kiírás szerint megválasztott titkár fog foglalkozni, ám továbbiakban is 

szükséges ehhez az Ellenőrző Bizottság segítsége és ellenőrzése. Az előzőekben említett 

titkár megválasztásáig a Bizottság ugyanúgy ellátja ezen feladatát és a titkár 

megválasztásával átadja számára a szükséges dokumentumokat. Emellett a következő KÖB 
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üléstől kezdődően az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői kérésre ismételten látogatni kezdi a 

KÖB üléseit, ezzel segítve munkáját.  

2017. március 2. 08:26 Dohány-Juhos Nikolett lezárja az egyebek napirendi pontot.  

2017. március 2. 08:27 Dohány-Juhos Nikolett lezárja az ülést.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ülésen hozott határozatok:  

 

5/2017 (III.02.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 1 igennel, 

egyhangúan Dohány-Juhos Nikolettet választotta az ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

6/2017 (III.02.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 1 igennel, 

egyhangúan elfogadta az előre kiküldött napirendet a javasolt módosítással.  

 

7/2017 (III.02.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 1 igennel, 

egyhangúan elfogadta az előre megfogalmazott állásfoglalást a kimentések menetével 

kapcsolatban. 
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8/2017 (III.02.) számú Ellenőrző Bizottsági határozat: Az Ellenőrző Bizottság 1 igennel, 

egyhangúan elfogadta az érintett mesterszak hallgatóinak szakterületi besorolásával 

kapcsolatban a sorsolást végző személyét, a sorsolás során alkalmazott, dobókocka-oldalak 

és szakterületek közti bijektív leképzését, illetve a hallgatók adatainak védelmében 

alkalmazott titkosító módszert.  

 

Az emlékeztetőt készítette:                                                               Az emlékeztetőt hitelesítette: 

Dohány-Juhos Nikolett                                                                         Dohány-Juhos Nikolett 

Ellenőrző Bizottság elnöke 

                                                                                                                   ELTE TTK HÖK 


