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Címzett: ELTE TTK HÖK
Tárgy: Állásfoglalás
Ügyintéző:
Dukán András Ferenc jelzésére, mely szerint az ELTE TTK HÖK jelenleg is hatályos
Alapszabálya két, egymásnak ellentmondó szabályozással él a tisztségviselők visszahívására
vonatkozóan, s így a 2015. szeptember 15-i Küldöttgyűlésen két tisztségviselő visszahívása
nem biztos, hogy a hatályos szabályoknak megfelelően történt,
az Ellenőrző Bizottság a következő állásfoglalást hozza:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi
Önkormányzatának Alapszabálya 7. § (5) szerint:

Kara

Hallgatói

(5) A Küldöttgyűlés kizárólagos döntési jogkörrel, kétharmados többséggel dönt
[…]
e) az Önkormányzat tisztségviselőinek – az elnök kivételével – visszahívásáról;
továbbá ugyanezen Alapszabály 43. § (1) és (2) szerint:
(1) A Küldöttgyűlés a hivatalban lévő tisztségviselőket - bármely tanácskozási jogú tagjának
kezdeményezésére - visszahívhatja.
(2) A visszahívási indítvány egyszerű többséggel kerül elfogadásra.

A Bizottság tagjai szerint a kialakult helyzetben a szigorúbb szabályozást kell figyelembe
venni. Szigorúbb szabályozásnak a Bizottság a kétharmados többséget ítélte a hatályos
állami és nemzetközi törvények figyelembevétele után. Fontosnak tartottuk továbbá az
átláthatóság érdekében, hogy ugyanúgy járjunk el jelen helyzetben, mint ahogyan bármely
más kérdés ellentmondásos megfogalmazása esetén döntenénk.
TTK HÖK Alapszabály 10. § (2) f) fb) az Ellenőrző Bizottság hivatalból vagy kérelemre
eljárva a kifogásolt tisztségviselői vagy testületi döntést jelen szabályzatnak, vagy egyetemi
szabályzatoknak való ellentmondás esetén megsemmisítheti, a döntést meghozó tisztségviselőt

vagy testületet a döntés módosítására kötelezheti, illetve helyben hagyhatja azt (elsőfokú
eljárás);
Az Ellenőrző Bizottság a fent meghatározott jogkörrel élve megsemmisíti a …/2015 (IX.15.)
(…/2015 (IX.15) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 17 igen,
13 nem szavazattal visszahívta Vigh Bencét, Ellenőrző Bizottsági tagot tisztségéből) és a
…/2015 (IX.15.) (…/2015 (IX.15) számú küldöttgyűlési határozat: Az ELTE TTK HÖK
Küldöttgyűlése 14 igen, 10 nem és 3 érvénytelen szavazattal visszahívta Nagy Gergelyt,
rendezvényszervezői biztost tisztségéből) számú küldöttgyűlési határozatokat.

Javaslatok:
A Bizottság álláspontja szerint az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésnek a kérdésben a lehető
leghamarabb állást kell foglalnia, és az Alapszabály pontjai közt fennálló ellentmondást
haladéktalanul fel kell oldania. Ezért kéri az Önkormányzat elnökét, hogy minél hamarabb
hívja össze az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének rendes ülését, amelyen az Önkormányzat
Alapszabályának korrekciójára sor kerülhet.
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