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Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés 19 képviselőből 14 jelenlévő taggal            

(továbbiakban: KGY) határozatképes.  

 

Szabó Tamás javaslatot nyújtott be jegyzőkönyvvezetőre Szolcsányi Péter személyében. 

Szolcsányi Péter elfogadta a jelölést. 

Szabó Tamás szavazásra bocsájtotta a jegyzőkönyvvezető személyét. 

A KGY egyhangúlag elfogadta Szolcsányi Pétert jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

Szabó Tamás ismertette a napirendi pontokat és a későkre való tekintettel módosítást javasolt.  

A módosított napirendi javaslat: 

1. Választási Bizottság beszámolója a 2017/2018-as tanév rendes választásáról 

2. 1/2017/2018/1. számú határozati javaslat a Választási Bizottság jelöltté válási eredményeket          

és választási eredményeket kihirdető határozatairól 

Előterjesztő: Szabó Tamás (ELTE ÁJK HÖK elnök) 

3. 2/2017/2018/1. számú határozati javaslat az Elnökség tagjainak és a Jurátus          

főszerkesztőjének javadalmazásáról 

Előterjesztő: Szabó Tamás (ELTE ÁJK HÖK elnök) 

4. Személyi ügyek 

a. Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Szabó Tamás (ELTE ÁJK HÖK elnök) 

További előterjesztés tehető 

b. Alelnökök megválasztása 

Előterjesztő: Szabó Tamás (ELTE ÁJK HÖK elnök) 

c. Jurátus főszerkesztő megválasztása 

Előterjesztő: Szabó Tamás (ELTE ÁJK HÖK elnök) 

d. EHÖK Küldöttgyűlési tagok és póttagok megválasztása 

Előterjesztő: Szabó Tamás (ELTE ÁJK HÖK elnök) 

További előterjesztés tehető 

5. Egyebek 
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A résztvevők egyhangúan elfogadták a módosított napirendet.  

 

1. Napirendi pont (A Választási Bizottság beszámolója a 2017/2018-as tanév rendes          

választásáról) 

A beszámolót előadta Breznay Xavér Attila, a Választási Bizottság (továbbiakban VB) elnöke. A             

VB kiírta a 2017/2018-as őszi ELTE ÁJK HÖK KGY, elnöki és politológus ügyekért felelős              

alelnöki választást. 

 

“Az újonnan alakult Választási Bizottság az előző ciklusban működő Küldöttgyűlés által lett            

megválasztva 2017 szeptemberében. Azóta működésünk két fő eseményből tevődött össze: Az új            

Választási Bizottság első üléséből és a választásokból. 

Az első ülésünk 2017. szeptember 28.-án került megszervezésre és több főbb pontja is volt. Először               

is a Bizottságon belül megválasztásra került az alelnök: Bálint Bertalan személyében, a Választási             

Bizottság informatikai felelőse Lente Sándor lett és én, Breznay Xavér Attila lettem az elnök. Ezen               

posztok elfogadásáról nyilatkozatokat is írtunk. Ezenfelül megvitattuk ügyrendünket és az előttünk           

álló jelöltállítási és választási időszak teendőit. 

A választásokat az ELTE ÁJK HÖK Alapszabály 19.§ (1) bekezdése szerint 2017. szeptember             

30.-án írtuk ki. Mind a HÖK elnöki, politológus ügyekért felelős alelnöki és a küldöttgyűlési tagok               

jelöltállításának időszaka egy időben, párhuzamosan történt. 

A jelöltállítási időszak 2017. október 7.-től 2017. október 14.-éig tartott, amelyben a jelöltek napi              

6-8 órás nyitva tartás mellett kérhették jelölőíveiket, illetve hozhatták kitöltött dokumentumaikat. A            

dokumentumokat azonnal átvizsgáltunk és megállapítottuk, hogy a jelölt jelölőívén megfelelő          

számú hallgatói ajánlás található-e a saját választókerületéből a többi dokumentum megléte mellett.            

Ahhoz, hogy valaki jelöltté váljon a jelölőív mellett szükséges volt egy saját kezűleg aláírt              

nyilatkozat (amelyet a hallgatók a HÖK honlapjáról letölthettek), egy hallgatói jogviszony hiteles            

igazolására képes dokumentum és egy elektronikus levélcím megadása. A HÖK elnöki és            
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politológus ügyekért felelős alelnöki poszton jelöltté váláshoz ezeken felül szükség volt egy-egy            

írott bemutatkozás és program leadására is. 

Sajnos olyan hallgatói adatbázisból kellett dolgoznunk, amely nem mutatta az esetleges tanrendet            

váltott hallgatók aktív szemesztereinek számát, csakis azt, hogy az adott hallgató melyik tanrendbe             

kérte vissza magát. Így a rendelkezésünkre álló adatok miatt sok olyan hallgató támogató aláírását              

nem tudtuk elfogadni, akik igenis a jelölt választókörzetébe tartoztak. Ennek következményeképpen           

egy hallgató választásokon indulását nem tudtuk elfogadni annak ellenére, hogy az ajánlásai saját             

választókörzetéből származtak. A hallgató panaszt tett, amit kivizsgáltunk és hibánkat elismertük. A            

következő időközi választásokon a sérelmet szenvedett hallgató (mivel minden dokumentuma így           

érvényes) automatikusan indulhat, hacsak másképpen nem határoz. 

A választások 2017. október 23.-tól 2017. október 27.-éig voltak kiírva, de két napot csúsztak,              

lévén, hogy nem teljes mértékben sikerült Unipoll hozzáférést kapnunk, ezért Szabó Tamás            

joghallgató hozzáférését használtuk, amelyet a választások ideje alatt végig felügyeltünk.” 

A VB beszámolójához érkező kérdések az alábbiak voltak.  

Póti Botond 

Miért nincs kiírva a határozat sehova? 

Breznay Xavér  

A KGY után fent lesznek a hiányzó határozatok. 

Juhász Vanessza 

Miért lett mindkét induló megválasztva Politológia BA/II-n ? 

Breznay Xavér 

A VB az adminisztráció során rosszul vezette át a szavazási eredményt, de már             

javította.  

A résztvevők egyhangúan elfogadták a VB beszámolóját. 

 

Oláh Márton KGY képviselő megérkezik.  
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2. Napirendi pont (1/2017/2018/1. számú határozati javaslat a Választási Bizottság jelöltté válási           

eredményeket és választási eredményeket kihirdető határozatairól) 

Indokolás 

A meghatározott határidők szükségességét a HÖK folytatólagos és hatékony működése indokolja. A            

határozatok különválasztására a következő bekezdésben említett alapelvek megvalósításának        

érdekében van szükség. 

A 2017/2018. tanév rendes választási eljárása során a Választási Bizottság e javaslatban érintett             

határozatai nem vagy nem ilyen formában születtek meg. A demokratikus működés alapvető eleme             

az átláthatóság, amely nem valósulhat meg nyilvánosság nélkül. A határozati javaslat célja, hogy             

mind a jelöltek mind pedig az egyetemi polgárok közérthető módon és megfelelő időn belül              

értesülhessenek az eredményekről ezzel biztosítva a korábban említett elvek gyakorlati          

megvalósulását. Azzal, hogy a határozat egyértelműen rögzíti a Választási Bizottság határozatainak           

elengedhetetlen tartalmi elemeit segíti a jövendőbeli Választási Bizottság tagjainak munkáját,          

hiszen a határozatok meghozatala során zsinórmértékként szolgálhat e határozat. 

 

A résztvevők egyhangúan elfogadták az előterjesztést.  

 

3. Napirendi Pont (2/2017/2018/1. számú határozati javaslat az Elnökség tagjainak és a Jurátus            

főszerkesztőjének javadalmazásáról.) 

Indokolás: 

A határozati javaslat az eddigi határozatot emeli át az alelnökök tekintetében, míg az elnöknél 0               

Forint helyet 65 000 Ft-ot foglal magában. Ennek oka, hogy az elnöki munka jelentősebb nagyobb               

munkaterhet jelent (órában számítva) és a felelősség is nagyobb, hiszen valamennyi végső döntést             

az elnök hoz meg. 

Az előterjesztéshez érkező kérdések az alábbiak voltak.  

Póti Botond 

Miért 65.000 forintot kapjon az elnök? 

Szabó Tamás 

A többi részönkormányzati elnöki fizetést megnézve ez átlagosnak mondható. 
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Nagy Zsolt 

Czabán Samu előtt 40.000 volt az alap és ezt lehetett kiegészíteni, elnöknek akkor 82.000 

Szabó Tamás szavazásra bocsájtja a kérdést 

A KGY 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést.  

 

4. Napirendi pont (Személyi ügyek) 

a. Ellenőrző Bizottság (továbbiakban EB) tagjainak megválasztása  

Az EB tagjainak megválasztását az ELTE ÁJK HÖK Alapszabály 107. § (2)            

bekezdése szerint a küldöttgyűlési képviselők egyharmadának írásbeli jelölése kell,         

hogy megelőzze. Tekintettel arra, hogy az előterjesztett személyek egyike se          

rendelkezett a megfelelő számú és formájú jelöléssel az EB tagjainak megválasztása           

érvénytelen volt. Az EB tagjainak megválasztására ezért a következő rendes          

Küldöttgyűlés alkalmával kerül majd sor. 

b. Alelnökök megválasztása 

Dancs Tamás 

Dancs Tamás integrációért és utánpótlásért felelős alelnökjelölt bemutatkozott. 

Pályázatát az alábbi linken lehet megtekinteni: http://ajkhok.elte.hu/dancs-tamas/  

 

Dancs Tamáshoz érkező kérdések az alábbiak voltak.  

Szőke Máté 

Társadalmi felelősség vállalás projektről tudnál mesélni ? 

Dancs Tamás 

Hoffman István és Kisteleki Károly Tanár Urak kezdeményezésére fog         

elindulni, melynek megszervezésében Urbán Kristóffal közösen fogunk       

segíteni további részleteket erről a velük folytatott egyeztetés után tudok          

mondani 

Póti Botond 

HÖK utánpótlás szervezés is a te feladatkörödbe tartozik. 

Milyen terveid vannak erre ? 
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Dancs Tamás 

Utánpótlásképzésre eddig az Ismerd meg a HÖKÖt eseménysorozatot        

kezdtük el Kristóffal, emellett a hallgatók még nagyobb számú elérése          

céljából utánpótlásképzési tábort szerveznék. Jelenleg ezeken kívül másra        

nem gondoltam de a teljes HÖK utánpótlásához az összes bizottság közös           

munkájára lesz szükség. 

Szabó Tamás 

Külső résztvevők hozzászólhatnak a KGY napirendi pontjaihoz? 

Póti Botond és Simon András 

14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a KGY megszavazta a hozzászólás lehetőségét. 

 

Szabó Tamás 

Az utánpótlás képzés egyébként egy fekete terület, egyelőre rosszul állunk,          

de vannak terveink és ötleteink, hogy mivel lehetne javítani a helyzeten.           

Egyik ilyen konkrét terv például egy promó videó. 

Szabó Tamás 

Visszavonom Pavelkó Imre EB tagságra vonatkozó jelölését. 

Indokolás: KGY tag nem lehet EB tag. 

 

Dula Anna Fanni 

Gazdasági ügyekért felelős alelnökjelölt bemutatkozója 

Pályázatát az alábbi linken lehet megtekinteni: http://ajkhok.elte.hu/dula-anna/ 

 

Dula Anna Fannihoz érkező kérdések az alábbiak voltak.  

Póti Botond 

Nem lenne jobb, ha lenne ÁJK-s hallgatói alapítvány ? 

Dula Anna Fanni 

Jó volt a munka a TTK-val, szóval szeretnénk fenntartani. 

Szabó Tamás 
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Nincs realitása saját hallgatói alapítványnak, mert magas a létrehozási és          

fenntartási költség a jelenleginél nem beszélve arról, hogy az alapítványnak a           

szervezetének működtetését is nekünk kéne biztosítani (pl.: Kuratórim).  

 

Fekete Eszter  

Szociális ügyekért felelős alelnökjelölt bemutatkozója. 

Pályázatát az alábbi linken lehet megtekinteni: http://ajkhok.elte.hu/fekete-eszter/  

 

Fekete Eszterhez érkező kérdések az alábbiak voltak.  

Nagy Zsolt 

Egy hétig szokott kint lenni egy pályázat, amit fél héttel előtte hirdetnek meg.             

Lehet-e hamarabb, hogy legyen idejük a hallgatóknak hiánytalanul leadni? 

Fekete Eszter 

Próbálkozunk, hogy minél hamarabb felkerüljenek, de ELTE szinten        

határozzák meg a határidőket, különösen az utalási listák leadásának         

határidejét, így nekünk is alkalmazkodni kell. 

Miseta Ágnes 

Elég idő volt a leadásra, viszont a felsőbbévesek korábban megkapták          

e-mailben, ami egyenlőtlen helyzetet teremtett, főleg, hogy az elsőéveseknek         

több információra van szüksége, hogy megismerhessék a pályázatokat. 

Fekete Eszter 

Erről a problémáról nem tudtam. A jelenleginél részletesebb, átfogó ösztöndíj          

kisokost szeretnénk készíteni kifejezetten az elsőéveseknek. 

Szabó Tamás 

Valószínűleg a korábban megkapott információ másik ösztöndíjra       

vonatkozhatott, mert nyáron még nem tudtuk a kiírás pontos részleteit,          

könnyen lehet, hogy összemosták a hallgatók valami mással. 

 

 

8/16 oldal 



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM IRODA@AJKHOK.ELTE.HU 
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR +36-1-483-8000 M.:4642 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
 
ALAKULÓ KÜLDÖTTGYŰLÉS 
JEGYZŐKÖNYV  
2017.11.14. 18 ÓRA (B/II. TANTEREM) 

 
Szabó Tamás 

Külső résztvevők hozzászólhatnak a KGY napirendi pontjaihoz? 

Ramadani Ariana 

14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a KGY megszavazta a hozzászólás lehetőségét. 

 

Ramadani Ariana 

Mentoroknak legyen külön fejtágítás az ösztöndíjakról, hogy minden gólya         

kérdésre tudjanak válaszolni.  

 

Keczeli Péter  

Külügyekért felelős alelnökjelölt bemutatkozik. 

Pályázatát az alábbi linken lehet megtekinteni: http://ajkhok.elte.hu/keczeli-peter/ 

 

Keczeli Péterhez érkező kérdések az alábbiak voltak.  

Nagy Zsolt 

15 főnyi hely van és 7 egyetem a politológus hallgatóknak. Tervezi-e a            

politológus képzéseken ennek a létszámnak a bővítését. 

Keczeli Péter 

Egyelőre nincs stratégia, hogy hogyan, de mindenképpen tervben van. 

 

Kovács Réka 

Oktatási ügyekért felelős alelnökjelölt bemutatkozik. 

Pályázatát az alábbi linken lehet megtekinteni: http://ajkhok.elte.hu/kovacs-reka/ 

 

Kovács Rékához érkező kérdések az alábbiak voltak.  

Szőke Máté 

Lesz-e több diff, és azok ténylegesen fogják-e szolgálni a jogászok          

specializációját?  
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Kovács Réka 

Az elmúlt szemeszterben többet hirdettek és a következő szemeszterben is          

emelkedni fog a számuk. Somssich Réka Dékánhelyettesnek szóltunk erről.  

Több mint 20 diff van jelenleg, a férőhely probléma megoldódni látszik, bár            

még kapunk bővítési kéréseket. 

Szabó Tamás 

Külső résztvevők hozzászólhatnak a KGY napirendi pontjaihoz? 

Keczeli Péter 

A KGY egyhangúan elfogadta, hogy hozzászóljon a KGY napirendi pontjaihoz. 

 

Ebedli Hanna KGY képviselő elhagyja a termet. 

 

Póti Botond 

NJ tanszékkel kapcsolatban sok a negatív visszajelzés, tervezel-e valamilyen         

lépést tenni ezekben az ügyekben? 

Kovács Réka 

Eddig minden tanszéket felkerestünk, ahol valamilyen probléma volt és         

személyes beszéltünk velük róluk, van ahol könnyebben van ahol ez          

nehezebben ment, de többségében eredményesek ezek a megbeszélések. 

Simon András 

Rugalmatlanok a ZV-sekkel kapcsolatban, van-e bármilyen kilátás arra, hogy         

a ZV jelentkezésnél nagyobb mozgástere legyen a hallgatóknak  

Szabó Tamás 

Sok a ZV-s és sok az UV, körülményes oktatókat találni bizottságokhoz, és            

vizsgáztató tanári kapacitásból is fakadnak korlátok, hiszen a ZV-k mellett          

rendes vizsgákat és órákat is tartanak. 

Keczeli Péter  

A második szemeszter utáni UV nem lehetne augusztusban? 

Szabó Tamás 
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Ennek a lehetőségéről volt szó múlt tavasszal a HÖK által kezdeményezett           

HKR. módosító javaslat tárgyalása során, de jelenleg a HKR. a vizsgák           

lehetőségét csak vizsgaidőszakon belül biztosítja a nem külföldi        

tanulmányúton lévő hallgatóknak, ennek megváltoztatására pedig nagy az        

ellenállás, nincs nyitottság az egyetemen belül erre. 

 

Ramadani Ariana 

Rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnökjelölt bemutatkozik. 

Pályázatát az alábbi linken lehet megtekinteni: http://ajkhok.elte.hu/ramadani-ariana/ 

 

Ramadani Arianához érkező kérdések az alábbiak voltak. 

Szőke Máté 

Sport programokra vonatkozóan mik az elképzeléseid? 

Ramadani Ariana 

Legyen külön a Sportreferens, de segítsük a munkáját. Külön Sportnapot is           

szeretnék, ha erre lenne igény, ne csak ON-en legyen a gólyáknak, és            

szánjunk több pénzt a sportra pl. a jövő évi Juristára mezek stb. Tervezés             

alatt van a Kocsmasportok éjszakája is, ha ez sportnak számítható és akár            

még túrázást is szervezhetünk. De mindenről a kérdőívek elemzése után          

tudok nyilatkozni. 

Simon Andris 

Rendezvény és kult eddig nagyon összefort, ez továbbra is megmarad ilyen           

szoros viszonynak? 

Ramadani Ariana 

Ezt szeretném megtartani, valószínűleg lesz gazdasági bizottsággal és        

kulturális bizottsággal is közös ember, aki segíti a bizottságok         

együttműködésének összehangolását. Nagyon támogatom a közös      

színházlátogatás szervezését is. 
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Póti Botond 

Én is elég félelmetes és hatékony vagyok, de nem lehetne, hogy vannak            

külön biztonsági őrök a bulikban, mert sokan akarnak belógni? 

Ramadani Ariana 

Security szolgálatatot a legtöbb esetben a szórakozóhelyek biztosítják, nincs         

rá akkora befolyásunk, de a pontrendszer bevezetésével szeretném, ha nem          

más bizottságok tagjai, hanem a rendezvényesek dolgoznának, ezzel        

elkerülhetnénk az ilyen eseteket! De Boti, te tényleg hatékony voltál a           

jegyeztetésnél. 

Póti Botond 

Várható-e e-sport? 

Ramadani Ariana 

Ha lesz rá igény, nem vagyok semmi jónak az elrontója 

 

Varga Luca 

Tudományos és kulturális ügyekért felelős alelnökjelölt bemutatkozik. 

Pályázatát az alábbi linken lehet megtekinteni: http://ajkhok.elte.hu/varga-luca/ 

 

Varga Lucához érkező kérdések az alábbiak voltak. 

Póti Botond 

Programjavaslatot kíván tenni. 

Szabó Tamás 

Az idő előrehaladtára (bezár az egyetem 20:30-kor és még a szavazások hátra            

vannak) tekintettel kérem, hogy a javaslatodat írásban tedd meg, jelenleg          

kérdés intézésre van lehetőség.  

Póti Botond 

Egyetemi vitanapot tervezel (pl.: politikai témákban)? 
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Varga Luca 

Önmagában nem, nem is gondolom, hogy a HÖK-nek politikai vitaalkalmak          

szervezésében részt kéne vennie. Maximum egyetemi szervezetekkel közös        

szervezésben tudom elképzelni. 

 

c. Jurátus főszerkesztő választása 

Szövérffy Margit a Jurátus főszerkesztő jelölt bemutatkozik. 

Pályázata a www.ajkhok.elte.hu oldalon a Jurátus fül alatt lesz olvasható. 

 

Szövérffy Margithoz érkező kérdések az alábbiak voltak. 

Póti Botond 

Elérés tükrözi az olvasottságot is? 

Szövérffy Margit 

Wordpress felület van, amivel egyelőre nem tudtuk megoldani, hogy ilyen          

statisztikákat tudjunk nézni, mert hiányoznak a plug inek hozzá, nem tudtuk           

őket telepíteni. 

Keczeli Péter 

Van ISSN száma az újságnak, tehát publikációnak számít? 

Szövérffy Margit 

Nincs, nem számít publikciónak. 

Keczeli Péter 

Terveztek ezen változtatni? 

Szövérffy Margit 

Egyelőre nem, nincs rá igény a szerkesztőségben. 

 

d. EHÖK KGY tagok és póttagok 

Előterjesztett tagok: 

Szolcsányi Péter 

Pavelkó Imre 
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További javaslat tehető.  

Juhász Vanessza jelöli Szalóki Viktort. 

Szalóki Viktor nem fogadja el a jelölést. 

 

Nagy Zsolt 

A szavazólap nem tud titkos lenni úgy, ha egy A4-es lapon szavazunk egyesével mindenkiről. 

Szabó Tamás 

A szavazatok titkosságát véleményen szerint nem sérti, hogy nincsen feldarabolva az A4-es lap, de              

a jövőben kérem, hogy a Választási Bizottság figyeljen rá, hogy valamennyi személyről külön lapon              

lehessen szavazni. 

 

5. Napirendi pont (Egyebek) 

Szabó Tamás 

A tárgyfelvételt érintő szavazás eredménye szerint a jelenlegi tárgyfelvételi rendszer mellett           

voksoltak a legtöbben, így ezzel kapcsolatos változás nem lesz. A témában a napokban elnökségi              

határozat fog születni. 

 

További hozzászólás az egyebek napirendi ponthoz nincs. 

 

Breznay Xavér Attila (Választási Bizottság elnöke) ismerteti a szavazás eredményeit. 

 

Dancs Tamás, integrációért és utánpótlásért felelős alelnökjelölt. 

 13 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazat. 

A KGY megválasztotta integrációért és utánpótlásért felelős alelnöknek. 

 

Dula Anna Fanni, gazdasági ügyekért felelős alelnökjelölt. 

 12 igen, 2 nem, 0 érvénytelen szavazat. 

 A KGY megválasztotta gazdasági ügyekért felelős alelnöknek. 
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Keczeli Péter, külügyekért felelős alelnökjelölt. 

 14 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazat. 

 A KGY megválasztotta külügyekért felelős alelnöknek. 

 

Kovács Réka, oktatási ügyekért felelős alelnökjelölt. 

 14 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazat. 

 A KGY megválasztotta oktatási ügyekért felelős alelnöknek. 

 

Ramadani Ariana, rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnökjelölt. 

 14 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazat. 

 A KGY megválasztotta rendezvényekért és kapcsolatokért felelős  

alelnöknek. 

 

  Varga Luca, tudományos és kulturális ügyekért felelős alelnökjelölt. 

 14 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazat. 

 A KGY megválasztotta tudományos és kulturális ügyekért felelős  

alelnöknek.  

 

Fekete Eszter, szociális és esélyegyenlőségi ügyekért felelős alelnökjelölt. 

 14 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazat. 

 A KGY megválasztotta szociális és esélyegyenlőségi ügyekért felelős  

alelnöknek. 

 

Szövérffy Margit, Jurátus főszerkesztő jelölt. 

 14 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazat. 

 A KGY megválasztotta a Jurátus főszerkesztőjének. 
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Pavelkó Imre Gergely EHÖK KGY tag jelölt 

 14 igen,  0 nem, 0 érvénytelen szavazat. 

A KGY megválasztotta EHÖK KGY tagnak. 

 

Szolcsányi Péter EHÖK KGY tag jelölt 

 13 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazat. 

A KGY megválasztotta EHÖK KGY tagnak. 

 

 

Kelt: Budapest, 2017.11.14. 

 

 

 

 

Farkas Márton Szolcsányi Péter  

Ellenőrző Bizottság tagja Jegyzőkönyv vezető 
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