Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam – És Jogtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzat

Előterjesztés
Az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése számára az ELTE ÁJK HÖK
Alapszabályának módosításáról.

Összefoglaló
Az alábbi előterjesztés az Alapszabály két ponton történő módosítására tesz kísérletet. Az egyik
a kommunikációs feladatokat ellátó tisztségviselő — jelenleg referens — státuszának alelnöki
státuszban való rögzítése. A másik pedig az Ellenőrző Bizottság tagjának javasolható személyi
kritériumok változására tesz javaslatot. A változtatni kívánt szakasz módosítása az elmúlt két
választási eljárás során került napirendre. Tisztában vagyunk azzal, hogy az Alapszabály egy
teljes, átfogó reformot igényel, azonban ennek megtételére ebben a szorgalmi időszakban már
nincs lehetőség. Az alább olvasható két módosítás elvi jelentőséggel bír számunkra, melyeket
a választások és az új elnökség felállítása előtt fontosnak tartunk rögzíteni.
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f) aki jelölése pillanatában az
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Az elmúlt 2 EB

Ellenőrző Bizottság tagja.

Ellenőrző Bizottság tagja.

választásnál az érintett
rendelkezés csak
megnehezítette és
elnyújtotta a
folyamatot, valódi
garanciális
jelentősége nem
mutatkozott meg. Úgy
véljük, hogy a
rendelkezés eredeti
céljának
megvalósítását a
képviselők
hatáskörébe kell
utalni.

Budapest, 2020. április 29.

Pásztor Csaba
Elnök
ELTE ÁJK HÖK

