
 

EMLÉKEZTETŐ 

Alapszabály módosító ülés 

 

 

Az ülés ideje és helye: 2011. május 1. (Déli Hallgatói Iroda Tárgyaló, 00.733) 

 

Jelen vannak: Adorján Gábor, Árendás Péter, Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence, 

   Jánosi Attila, Muray Edina, Pálfy Gyula, Varga Sándor 

 

16:28 perckor Adorján Gábor megnyitja az ülést. 

 Adorján Gábor a következõ napirendet javasolja: 

1. Kommunikációs biztosi poszt lehetséges Alapszabályba foglalása 

2. Formai kérdések 

3. Alapszabály módosítás tartalmi részeinek kidolgozása 

 

1. Kommunikációs biztosi poszt lehetséges Alapszabályba foglalása 

Muray Edina elmondta, hogy szeretné, ha Alapszabályba foglalnák a Kommunikációs 

biztosi posztot, ami jelenleg Általános biztosként található meg az Alapszabályunkban. 

A kérdésről vitát folytatott Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence, Muray Edina és 

Varga Sándor. Dukán András Ferenc elmondta, hogy nem tartja elég kiforrottnak a 

Kommunikációs biztos feladatkörét, így nem foglalná még az Alapszabály kereteibe. 

Megkérte Muray Edinát, hogy konkretizálja a biztosi feladatköröket a következő 

Alapszabály módosításra, hogy azt bele lehessen írni. 

16:53 perckor Muray Edina távozik az ülésről. 

      2. Formai kérdések 

Adorján Gábor elmondta, hogy először a formai dolgokat kellene tisztázni, mint például a 

mellékletek kivételét az Alapszabályból és az új számozásrendszert. Árendás Péter 

javasolta, hogy a Hallgatói Követelményrendszer paragrafusozása alapján számozzuk újra 

Alapszabályunkat, miszerint paragrafusok, bekezdések és albekezdések szerepelnének  



 

 

 

benne. Ezen kívül a hivatkozásokat is át kellene írni minden részben, ahol szerepelnek. 

Ferdinandy Bence megemlítette, hogy valakinek be kellene gépelnie az egész 

Alapszabályt a Latex programba, amely megfelelően kezelné többek közt a hivatkozások 

változását is. A helyben történő konkrét szövegezést, a jelenlegi Alapszabályba való 

változtatások beírását Árendás Péter vállalta. 

 

3. Alapszabály módosítás tartalmi részeinek kidolgozása 

A konkrét tartalmi részekről a jelenlévők vitát folytattak az Alapszabály rendelkezéseinek 

sorrendjében. A megszövegezéshez felhasználták az egyetemi és kari szabályzatokat 

illetve a Magyar Helyesírás Szabályai című dokumentumot. 

 

18:16 perckor Jánosi Attila megérkezik az ülésre. 

  

18:30 perckor Pálfy Gyula és Varga Sándor távozik az ülésről. 

 

A tisztségviselők választása részről nem születik egységes megállapodás, ezért ezt a 

kérdést a Választmány elé viszi másnap Dukán András Ferenc.  

 

23:01 perckor Adorján Gábor lezárja az ülést.  

 

 

 

Budapest, 2011. március 11.  

 

Adorján Gábor  

elnök,  
ELTE TTK HÖK EB 

 

 


