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Küldöttgyűlési ülés 

 
ELTE BGGyK HÖK 

1097 Budapest, Ecseri út 3. C/107 

2015. augusztus 31. 16:00 
 

Jelenlévők: 21 fő 

Mandátummal rendelkezik: 8 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Zatykó Nóra, Varga Fanni 

Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyvvezető: Margitai Anna 

 

A napirend előzetesen kiküldésre került. 

 

Előzetesen kiküldött napirend:  

1. Elnökség beszámolója 

2. Ellenőrző Bizottság beszámolója 

3. 2014-es költségvetési beszámoló 

4. 2015-ös költségvetési tervezet 

5. Egyebek 

 

Márkus Mariann 16:12-kor megnyitja az ülést. Márkus Mariann a szavazatszámláló 

bizottságba Fazekas Biankát, Zatykó Nórát és Varga Fannit jelöli. A szavazatszámláló 

bizottságba való jelöléseket a küldöttgyűlési tagok egyhangúlag elfogadták.  

 

Márkus Mariann jegyzőkönyvvezetőnek Margitai Annát jelöli.  A jegyzőkönyvvezető 

jelölését a küldöttgyűlési tagok egyhangúlag elfogadták. 

 

Márkus Mariann a napirend módosítását javasolja, beiktatná az ELTE Hallgatói 

Önkormányzat küldöttgyűlési póttagjainak megválasztását, valamint az Ellenőrző Bizottság 

ügyrendjét. Az új napirendi pontokat egyhangúlag elfogadják a  küldöttgyűlési tagok. 

 

 

http://www.barczihok.elte.hu/
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Elfogadott napirend:  

1. Elnökség beszámolója 

2. Ellenőrző Bizottság beszámolója 

3. 2014-es költségvetési beszámoló 

4. 2015-ös költségvetési tervezet 

5. EHÖK küldöttgyűlés póttagok megválasztása 

6. Ellenőrző Bizottság ügyrendje 

7. Egyebek 

 

1. Elnökség beszámolója 

 

Az Elnökség tagjainak lehetőségük nyílik szóban kiegészíteni az írásban előre 

megküldött beszámolójukat, amivel csupán Márkus Mariann él. Márkus Mariann 

elmondja, hogy részt vett a Dékáni Tanácson, illetve a Hallgatói Önkormányzat 

augusztusban ellátogatott a Gólyatáborba. A Küldöttgyűlés tagjai nem intéznek 

kérdéseket az elmúlt időszakban végzett munkájukról beszámoló elnökségi tagok felé. 

A Küldöttgyűlés külön-külön szavaz minden tisztségviselő beszámolójáról: 

Schindler Petra beszámolóját egyhangúlag elfogadják.  

Tóth Emese beszámolóját egyhangúlag elfogadják. 

Boronyák Ilona beszámolóját egyhangúlag elfogadják.  

Kiss Brigitta beszámolóját egyhangúlag elfogadják.  

Rózsás Eszter beszámolóját egyhangúlag elfogadják.  

Hunya Gréta beszámolóját egyhangúlag elfogadják.   

Gál Flóra beszámolóját egyhangúlag elfogadják. 

Sztrecsko Boglárka beszámolóját egyhangúlag elfogadják.  

Margitai Anna beszámolóját egyhangúlag elfogadják. 

Wiesner Fanni beszámolóját egyhangúlag elfogadják.  

Vajda Kitti beszámolóját 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadják. 

Márkus Mariann beszámolóját 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással 

elfogadják. 
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2. Ellenőrző Bizottság beszámolója 

 

Az Ellenőrző Bizottság 2015. május 5-én alakuló biztossági ülést tartott, ahol Zatykó 

Nórát megválasztották elnöknek. Összevetették a kari és az egységes egyetemi 

alapszabályokat, egy hiányosságot találtak, az EHÖK küldöttgyűlési póttagok 

megválasztásáról szóló rész kidolgozatlanságát, mely a közeljövőben kidolgozásra 

kerül.  Megvitatták a bizottság ügyrendjén eszközölni szükséges változtatásokat. A 

megválasztott tisztségviselők ellenőrzésére szeptemberben kerül sor.  Az elnökségi 

ülések ellenőrzése során mindent rendben találtak, hallgató panaszával nem kereste 

meg a bizottságot. 

 

3. 2014-es költségvetési beszámoló 

 

Boronyák Ilona ismerteti a 2014-es költségvetést. Ezt a küldöttgyűlés egyhangúlag 

elfogadja. A költségvetési beszámolóval kapcsolatban kérdés nem érkezett. 

 

4. 2015-ös költségvetési tervezet 

 

Boronyák Ilona ismerteti a 2015-ös év tervezett költségvetését. Ezt a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag elfogadja. A költségvetési tervezettel kapcsolatban kérdés nem érkezett. 

 

5. EHÖK küldöttgyűlés póttagok megválasztása 

 

Márkus Mariann első számú EHÖK Küldöttgyűlési póttagnak jelöli Sztrecsko 

Boglárkát, második számú póttagnak Hunya Grétát, valamint harmadik számú 

póttagnak Kiss Brigittát, a jelöléseket a tisztségviselők elfogadják. 

A szavazás titkos szavazással történik.  

Zatykó Nóra ismerteti az eredményeket, miszerint a szavazás érvényes és eredményes 

volt: Sztrecsko Boglárkát, Hunya Grétát és Kiss Brigittát a Küldöttgyűlés egyaránt 8 

igen, 0 nem és 0 tartózkodással EHÖK küldöttgyűlési póttagnak választotta. 
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6. Ellenőrző Bizottság ügyrendje 

 

Zatykó Nóra ismerteti az EB ügyrendjét, melyben a formai változtatások mellett csak 

az Alapszabályból idézett paragrafusokat módosították, illetve a jegyzőkönyvek 

iktatásba juttatását 3 napról 5 munkanapra bővítették. Az ügyrendet a Küldöttgyűlés 

egyhangúlag elfogadja. 

 

7. Egyebek 

 

Márkus Mariann tájékoztatja a küldöttgyűlési tagokat arról, hogy a HÖK igyekszik az 

óraütközéseket összegyűjteni a különböző évfolyamokon és a Dékáni Vezetés felé ezt 

továbbítani, illetve a Dékáni Vezetés is a jövőben arra fog törekedni, hogy a további 

órarendek kidolgozása zökkenőmentesen sikerüljön. 

Egy további őszi küldöttgyűlés van tervben, amelyen a további Alapszabály 

módosításokról lesz szó, és ezen módosításokról fog szavazni a Küldöttgyűlés. 

 

 

Márkus Mariann az ülést 16 óra 44 perckor lezárja. 

 

 

 

 

BGGyK HÖK elnök       EB elnök 

 

 

Jegyzőkönyvvezető 

 


