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Tárgy: Állásfoglalás
Ügyintéző:
Fetter Dávid az alábbi kérésével kereste meg az Ellenőrző Bizottságot: 
“Miáltal nem érte el
Lukács Károly a 2/3os többséget, emiatt nem kaphatott tanácskozási jogot. A szavazás
nyíltan történt, Muliter Ádám határozta meg a számokat. Lukács Károly az egész ülésen
beleszólt az ülés menetébe, majdhogynem lehetetlenné tette a viselkedésével a Bizottság
munkáját. Szerette volna megmásítani a Szakterület döntését. Szeretném kérni az ülés
felülvizsgálatát, és a fent említett személy figyelmeztetését!”

Az ülés 2016. április 6án zajlott. A jelenlévők közül két személy nem rendelkezett
tanácskozási joggal a Biológia Szakterület Ügyrendje alapján. Javaslatot tett az ülés levezető
elnöke arról, hogy az említett két személy tanácskozási jogot kapjon. A szavazás
végeredményéről készült határozatok a 08/ és 09/2016 (IV.06.) számú Biológia Szakterületi
bizottsági határozatok.
“09/2016 (IV.06.) számú Biológia Szakterületi bizottsági határozat: AZ ELTE TTK HÖK
Biológia Szakterületi Bizottsága 1 igen és 1 nem szavazattal nem támogatta, hogy Lukács
Károly tanácskozási jogot kapjon. “
Ez alapján Lukács Károly csak megfigyelési joggal vett részt az ülésen, mint az
Önkormányzat tagja. Ennek ellenére az állásfoglalási kérelemben az szerepelt, hogy
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majdnem lehetetlenné tette a Bizottság munkáját. Habár az emlékeztetőben csak egyszer
szerepel a felszólalása, (
“Tárgyalás folyik a mentor keretszámról. Lukács Károly felszólal
engedély nélkül.“
), ténylegesen vétett az Ügyrend (és közvetve az Alapszabály) ellen.
Az akkor két szavazati joggal rendelkező tagot személyesen felkerestem, azt állították,
hogy nem befolyásolta őket a döntésükben a szabálytalanság. Emiatt az ülésen született
határozatokat 
nem semmisítem meg
.
A Fetter Dávid által kért figyelmeztetést azonban nem tehetem meg, mivel az Ellenőrző
Bizottságnak nincsen joga ilyen miatt szankcionálni az Önkormányzat tagját. Személyes
véleményem alapján ez a vétség nem illik össze az ELTE TTK HÖKben uralkodó
morállal, és aki a Hallgatói Alapítvány titkára, annak a hozott határozatoknak megfelelően
kellene eljárnia.
Ellenőrző Bizottság
ELTE TTK HÖK
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