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Jegyzőkönyv 
 

ELTE TTK HÖK EB ülés 

 

 

 

Az ülés ideje és helye:  2011. március 10. (Északi Tömb, 058-as, később 062-es termek ) 

Jelen vannak: Ador ján Gábor, Pálfy Gyula, Varga Sándor 

 

13:40 perckor Adorján Gábor megnyitja az ülést. 

Az ülés levezetésére Adorján Gábor személyét választották. 

 

Adorján Gábor a következõ napirendet javasolja: 

 

1. EB elnök megválasztása 

2. EB feladatainak megbeszélése, elosztása 

3. EB Fogadóóra kérdése 

4. Választási Bizottság Alakuló ülésének időpontja 

    5. Alapszabály módosító ad-hoc ülések időpontjai, száma 

    6. Egyebek 

 

Az ügyrendet a jelenlevõk egyhangúlag elfogadták. 

A jegyzõkönyv vezetésére a Bizottság tagjai Adorján Gábort kérték föl. 

 
1. EB elnök megválasztása 

 

Pálfy Gyula kijelenti, hogy nem szeretné betölteni az elnöki posztot. 

Varga Sándor megkérdezi Adorján Gábort, szándékozik-e betölteni a posztot. Adorján Gábor közli,  

hogy szívesen betöltené azt. 

Titkos szavazáson 3 igen szavazat mellett a Bizottság Adorján Gábort választotta elnöknek. 

 
2. EB feladatainak megbeszélése, elosztása 

 

A Bizottság tagjai megbeszélik, hogy mindenki a saját Szakterületi csoport ülésére fog járni, ezen 

kívül Pálfy Gyula a Tudományos csoport és Kari Ösztöndíj Bizottság üléseit, Varga Sándor a  

Tanulmányi csoport üléseit Adorján Gábor pedig a Választmány üléseit fogja látogatni. 

Ezenkívül arról is megállapodtak, hogy indokolt esetben helyettesítik majd egymást. 

 
 

3. EB Fogadóóra kérdése 

 

Varga Sándor közli, ki fog jelölni egy időpontot. Adorján Gábor felveti egy lehetséges 

heti rendszerességű időpont meglétét. 
 

               

              4. Választási Bizottság Alakuló ülésének időpontja 

 

              Adorján Gábor, Pálfy Gyula és Varga Sándor egyeztetik órarendjeiket és elfoglaltságaikat. 

              Pálfy Gyula kiegészíti az Adorján Gábor által előzetesen összeállított időpontlistát. Adorján 
              Gábor javaslatát, miszerint elkészíti a doodle szavazást és kiküldi a VB tagoknak a lehetséges 

              időpontokat, elfogadják a jelenlévők. Ezután megállapítják a szavazás határidejét. 
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              5. Alapszabály módosító ad-hoc ülések időpontjai, száma 
 

             Adorján Gábor megkérdezi Varga Sándor és Pálfy Gyula véleményét az ülések időpontjáról,  

          számáról és jellegéről. Varga Sándor véleménye szerint minimum hármat kellene tartani. 

         Adorján Gábor megjegyzi, hogy csak a legfontosabb részeket kellene módosítani az  
            Alapszabályban, a többi részt érdemes csak a szeptemberi Felsőoktatási Törvény megjelenése 

           után tárgyalni. Pálfy Gyula kérdésére Adorján Gábor vázlatosan válaszol, elmondja mik a  

         legégetőbb részek az Alapszabályban, amelyek módosításra szorulnak. Egyhangú véleménye  

             a tagoknak, hogy már a következő héten össze kell hívni egy ad-hoc ülést, ezek után pedig minden 

  héten egyet-egyet. Varga Sándor, majd Adorján Gábor elmondja hogyan lenne célszerű  

  tárgyalni a módosítani kívánt részeket. Adorján Gábor elvállalja, hogy az szmsz és képviselő listára 

  értesítést küld majd az ad-hoc ülés időpontjáról. 

 
  6. Egyebek 

 

  Adorján Gábor elmondta, hogy lehetne gyorsabbá tenni a levelezőrendszer belépési idejét és  

  elvállalta  annak megvalósítását az EB fiókban. 

 

  Adorján Gábor 14:10 perckor lezárta az ülést. 

 

  
   

 

 

Budapest, 2011. március 11. 

 

                                                                                                     Adorján Gábor 

elnök, 
ELTE TTK HÖK EB 

  

 


