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1. Gazdasági ügyek 

A vezetőkepzőhöz az igéretek ellenére nem lett auditor választva, aki a  

gazdasági ügyeket ellenőrzi, amelyet a pénzügyi dönteskor meg kellett  

volna nevezni. Bár ezt semmiféle szabályzat nem követeli meg, a nagyobb  

projecteknél az EB őszi javaslatára az elnökség is támogatja bevezetését.  

Sajnos a premier elmaradt, legközelebb nagyobb összegű pénzügyi döntésnél  

jobban kell figyelni erre. 

Az EB kérte az elnököt, hogy tavaly január 1-től a pénzforgalmi kimutatást  

kérje el, hogy egyben is tanulmányozhassa a múlt év pénzügyi folyamatait.  

Tájékoztatas hangzott el a Hallgatói Alapitvánnyal való kapcsolatról. 

 

 

2. Tortúra 

Újra áttekintettük a Tortúra, Túlélőverseny, folyami flotta ügyeit, majd  

bővebben rátértünk a Tortúrák finanszirozására. Áttekintettük a rendezvény  

kiadási es bevételi részét, továbbá F. Nagy Levente Dávid Gyulával  

folytatott beszélgetéséről, majd az ennek nyomán kezdődött  

eseményfolyamról hallgattuk meg Levente beszámolóját. Ez ügyben az EB nem  

foglalt állást, mivel hivatalos ülésen a Tortúra képviselőit nem hallgatta  

meg (bár a jelenlevők között volt egy szivatóbiztos), majd rátért az  

aláírt megállapodás kérdésére, és a következő határozatot hozta: 

 

 

Az Alapszabály 42/2/a bekezdés szerint az F. Nagy Levente által aláírt  

megállapodás semmis, mivel -bár a felelős tényleg F. Nagy Levente-  

aláírási joga csak az elnöknek van. Az Alapszabály megsértéséért az EB F.  

Nagy Leventét írásbeli megrovásban részesíti. 

 

 

A határozatot az EB 2 szavazattal 1 tartózkodás mellett hozta. 

 

 

Az EB egyhangúan a következő javaslatot tette a Választmánynak: 

-a Tortúra szervezőgárdája a 100.000 Ft-os támogatást utólagos  

elszámolással az ELTE Pénzügyi Osztály által elfogadott számlával,  

szerződéssel és utalványrendelettel veheti igénybe. A fizetés módja  

átutalás. A megállapodást az elnök írja alá. 



 

 

A Bizottság ezúton is elnézést kér a HÖK nevében a Tortúra szervezőitől. 

 

 

3. Iktatás 

Az Eb felkért Lőrincz Andreát, hogy az iktatásba való betekintését  

engedélyezze, amit írásban meg is tett. 

Az Eb a következő Alapszabálymódosítási indítványt terjeszti be a  

következő Közgyűlés elé: 

(8.15) az elnök megválasztásával engedélyezi az Ellenőrző Bizottság 

tagjainak a teljes betekintést az ELTE TTK HÖK iktatásába. 

 

 

Erre azért van szükség, mert felsőbb szabályozás ezt a jogot a szervezeti  

egység vezetőjének adja. 

 

 

4. Hali azonosítók, állásfoglalás 

Az EB egy beszélgetést kezdeményez az informatikussal az irodai  

infrastruktúra és múlt féléves munkája, és a mindennapi munkát befolyásoló  

szakmai kérdések (pl. roaming profile-ok) ügyében. 

 

 

A Bizottság egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

Az EB javasolja Kókai Tamás azonosítójának megszüntetését a hali.elte.hu  

szerveren, mivel sem a HÖK-ben, sem az Alapítványnál nem dolgozik. 

 

 

5. Egyebek 

A napirendi pontban bejelentenivalója senkinek sem volt. 

 

 

Budapest, 2003.február 20. 

 


