
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS 

JOGTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának ÁJK HÖK 

különös részéhez a következő 

m ó d o s í t ó  j a v a s l a t o t  

terjesztem elő. 

 

1. Az Alapszabály 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezést javalom: 

(2) A Küldöttgyűlés ülései nyilvánosak. Az ülés teljes idejére vagy napirendi pontra 

vonatkozóan a nyilvánosságot a Küldöttgyűlés bármely tagjának indítványára – a jelenlévő 

tagok legalább háromnegyedének egybehangzó határozatával - kizárhatja, azaz zárt ülést 

rendelhet el (zárt ülés). 

Indoklás 

Az ELTE ÁJK HÖK Alapszabálya jelenleg nem teszi lehetővé, hogy a Küldöttgyűlés zártan 

ülésezzen, miközben ezt a lehetőséget a többi kar Alapszabálya biztosítja. Nem látom 

indokoltnak, hogy az ÁJK-ra vonatkozó rendelkezés a többi kartól eltérő legyen ebben az 

esetben és a szabályozásból az tűnik ki, hogy a jogalkotónak sem volt célja. A módosítás 

elősegítené a karok közötti szabályok összehangolását. 

Mindemellett nem gondolom, hogy a Küldöttgyűlésnek gyakran kellene élnie a zárt ülés 

lehetőségével, hiszen a demokráciának kulcsfontosságú kelléke a nyilvánosság. Azonban 

hiszem, hogy semmilyen hátrány nem származik abból, ha az esélyt megadjuk rá, így a ritkán 

felmerülő, de kényes témákat a Küldöttgyűlés zárt ajtók mögött is tárgyalhatná.  

 

 

Kelt: Budapest, 2021.04.09      ______________________ 

                  Erdélyi Panna 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum ERDÉLYI PANNA VERONIKA ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.04.09. 23.40.25


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: panka.erdelyi@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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