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Jelenlévők: 29 fő 

Mandátummal rendelkezik: 17 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Zatykó Nóra, Hegedüs Huba 

Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyvvezető: Margitai Anna 

 

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadott.  

 

Napirend:  

1. Elnökség beszámolója 

2. Ellenőrző Bizottság beszámolója 

3. Tisztségviselői választások 

4. Egyebek 

 

1. Elnökség beszámolója 

 

Az Elnökség tagjainak lehetőségük nyílik szóban kiegészíteni az írásban előre megküldött 

beszámolójukat, amivel azonban senki sem él. A Küldöttgyűlés tagjai nem intéznek 

kérdéseket az elmúlt időszakban végzett munkájukról beszámoló elnökségi tagok felé. A 

Küldöttgyűlés külön-külön szavaz minden tisztségviselő beszámolójáról: 

Boronyák Ilona Zsófia beszámolóját egyhangúlag elfogadják. 

Varga Fanni beszámolóját egyhangúlag elfogadják. 

Englert Bianka beszámolóját 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadják. 

Kosuth Beatrix beszámolóját 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadják. 
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Kopócs Mátyás beszámolóját 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadják. 

Szivós Zsanett beszámolóját 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadják. 

Hunya Gréta beszámolóját egyhangúlag elfogadják. 

Gál Flóra beszámolóját egyhangúlag elfogadják. 

Márkus Mariann beszámolóját 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadják. 

 

2. Ellenőrző Bizottság beszámolója 

 

Zatykó Nóra, az Ellenőrző Bizottság (továbbiakban: EB) elnöke beszámolójában elmondja, 

hogy az elmúlt időszakban minden elnökségi ülésen és Kari Ösztöndíj Bizottsági ülésen részt 

vettek, felügyeltél a kari HÖK működésének szabályosságát, és mindent rendben találtak. 

Decemberben az alakuló bizottsági ülésükön az EB tagjai Zatykó Nórát választották 

elnöküknek. Januári ülésükön átnézték az ügyrendjüket, amin változtatásokat nem 

eszközöltek, jelenleg is ennek megfelelően működnek. Összesen négy elnökségi tag 

ellenőrzésére kerítettek sort, az illető tisztségviselők megfeleltek az elvárásaiknak. A többi, 

újonnan megválasztásra kerülő tisztségviselőket a közeljövőben veszik ellenőrzés alá. Zatykó 

Nóra az EHÖK EB-ben is képviseli a kart. A MAB Látogató Bizottsággal történő 

beszélgetésen is részt vett, illetve az elmúlt időszakban az új Alapszabály kialakításán 

dolgozott teljes erővel. A tavaszi küldöttgyűlési választások és az elnökválasztás 

lebonyolítását Zatykó Nóra koordinálta, a szükséges megbeszéléseken megjelent, az EHÖK 

informatikusával együttműködve kialakította a választási kérdőíveket. Az EB elnök az alakuló 

küldöttgyűlési ülés megvalósulására való tekintettel a választásokat sikeresnek ítéli meg, 

habár az alapképzés levelező tagozat és a mesterképzés nappali és levelező tagozatának 

körzetében a szavazás minimum részvételi arányának megvalósulatlansága miatt érvénytelen 

lett. Az adott körzetekben az újabb jelöltállítási időszak során jelölés már nem érkezett.  

Hegedüs Huba kiegészíti, hogy hallgató panaszával az EB-t nem kereste meg. 

 

3. Tisztségviselői választások 

 

Márkus Mariann a szavazatszámláló bizottság tagjainak Hegedüs Hubát, Zatykó Nórát és 

Margitai Annát jelöli, akik a felkérést elfogadják, a Küldöttgyűlés pedig egyhangúlag 

támogatja őket. Ezt követően Márkus Mariann az előzetesen beérkezett pályázatok alapján 

leadja jelöléseit az új tisztségviselőkre, és lehetőséget biztosít számukra a bemutatkozáshoz. 



3 

A gazdasági alelnök tisztségre 1 pályázat érkezet be Boronyák Ilona Zsófiától, Márkus 

Mariann őt jelöli. Ilona a jelölést elfogadja, összeférhetetlenségről nincs tudomása. Ilona 

röviden bemutatkozik és ismerteti programját. 

A szociális alelnök tisztségre 1 pályázat érkezett be Tóth Emesétől, Márkus Mariann őt jelöli. 

Emese összeférhetetlenségről nem tud, a jelölést elfogadja, majd röviden bemutatkozik és 

ismereti programját.  

A tanulmányi alelnök tisztségre 1 pályázat érkezett be Schindler Petrától, Márkus Mariann őt 

jelöli. Petra összeférhetetlenségről nem tud, a jelölést elfogadja, majd röviden bemutatkozik 

és ismerteti programját.  

A külügyi referens tisztségre 1 pályázat érkezett be Gál Flórától, Márkus Mariann őt jelöli. 

Flóra összeférhetetlenségről nem tud, a jelölést elfogadja, majd röviden bemutatkozik és 

ismerteti programját.  

A kollégiumi referens tisztségre 1 pályázat érkezett be Hunya Grétától, Márkus Mariann őt 

jelöli. Gréta összeférhetetlenségről nem tud, a jelölést elfogadja, majd röviden bemutatkozik 

és ismerteti programját.  

A kommunikációs referens tisztségre 1 pályázat érkezett be Sztrecsko Boglárkától, Márkus 

Mariann őt jelöli. Boglárka összeférhetetlenségről nem tud, a jelölést elfogadja, majd röviden 

bemutatkozik és ismerteti programját.  

Az esélyegyenlőségi referens tisztségre 1 pályázat érkezett be Kiss Brigittától, Márkus 

Mariann őt jelöli. Brigitta összeférhetetlenségről nem tud, a jelölést elfogadja, majd röviden 

bemutatkozik és ismerteti programját.  

A sport- és rendezvényszervező referens tisztségre 1 pályázat érkezett be Rózsás Eszter 

Erzsébettől, Márkus Mariann őt jelöli. Eszter összeférhetetlenségről nem tud, a jelölést 

elfogadja, majd röviden bemutatkozik és ismerteti programját.  

 

A Küldöttgyűlés tagjai szavazólapok segítségével voksolnak a tisztségviselő jelöltekre, majd a 

szavazatszámláló bizottság összesíti az eredményt, melyet Zatykó Nóra ismertet: 

Boronyák Ilona Zsófiát 16 igen és 1 nem szavazattal a Küldöttgyűlés gazdasági 

alelnöknek választja. 

Tóth Emesét a Küldöttgyűlés egyhangúlag megválasztja szociális alelnöknek. 

Gál Flórát a Küldöttgyűlés egyhangúlag megválasztja külügyi referensnek. 

Schindler Petrát 16 igen és 1 érvénytelen szavazattal a Küldöttgyűlés tanulmányi 

alelnöknek választja. 
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Kiss Brigittát 16 igen és 1 nem szavazattak a Küldöttgyűlés esélyegyenlőségi 

referensnek választja. 

Sztrecsko Boglárkát a Küldöttgyűlés egyhangúlag megválasztja kommunikációs 

referensnek. 

Rózsás Eszter Erzsébetet a Küldöttgyűlés egyhangúlag megválasztja sport- és 

rendezvényszervező referensnek. 

Hunya Grétát a Küldöttgyűlés egyhangúlag megválasztja kollégiumi referensnek. 

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjainak Márkus Mariann Zatykó Nórát, Hegedüs Hubát és Varga 

Fannit jelöli. Összeférhetetlenségről nem tudnak, a jelölést mindannyian elfogadják.  

Személyi érintettség miatt Márkus Mariann új szavazatszámláló bizottság alakítását kéri. A 

szavazatszámláló bizottság tagjának Margitai Annát, Hunya Grétát és Sztrecsko Boglárkát 

kéri fel. Mindhárman elfogadják a felkérést. Az eredmények összesítését követően Margitai 

Anna ismerteti az eredményeket: 

Zatykó Nórát, Hegedüs Hubát és Varga Fannit a Küldöttgyűlés egyaránt 17 igennel 

megválasztja az Ellenőrző Bizottság tagjainak. 

 

Márkus Mariann javaslata alapján a Küldöttgyűlés hozzájárul, hogy az önkormányzati ciklus 

idejére a tisztségviselők megválasztásával kapcsolatos jogkörét a Küldöttgyűlés az 

Elnökségnek átadja. A határozat konkrét megfogalmazására Márkus Mariann Zatykó Nórát 

kéri fel. 

A szövegszerű határozat: 

Az elnököt, valamint az Alapszabály 28-30.§-ban meghatározott tisztségviselőket kivéve az 

Önkormányzat tisztségviselőinek megválasztási jogát az önkormányzati ciklus idejére a 

Küldöttgyűlés az Elnökségre átruházza. 

A Küldöttgyűlés a szavazás során egyhangúlag támogatja a határozatot. 

 

4. Egyebek 

 

Márkus Mariann a megjelenteket meginvitálja az április 30-án megrendezésre kerülő PUNCS 

eseményre. Jakus Júlia kérdéseket intéz Mariannhoz a PUNCS eseményével és az egyetemi 

képzésének befejtével a küldöttgyűlési tagságának megszűnésével kapcsolatban. 
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Kosuth Beatrix a kari honlap elérésével kapcsolatban érdeklődik az azt ért vírusos fertőzés 

miatt. Márkus Mariann elmondása alapján egy új, ideiglenes honlapot hoztak létre, a régi 

honlap javítása pedig folyamatban van. 

 

Márkus Mariann az ülést 17 óra 59 perckor lezárja. 

 

 

 

BGGyK HÖK elnök       EB elnök 

 

 

Jegyzőkönyvvezető 

 


