
 

 

Jegyzőkönyv,  

amely készült 

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

Hallgatói Önkormányzata Közgyűlésének 

2016. február 24-i üléséről 

 

 

 

Jelen vannak (mellékelt jelenléti ív szerint):  

Tanszéki küldött: 5 fő 

Szavazati jogú tag: 5 fő 

Tanácskozási jogú tag: 0 fő 

 

 

Levezető elnök: Farkas András 

Jegyzőkönyv- vezető: Utasi Melani 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Dani Zsuzsanna és Szentgyörgyváry Laura  

A közgyűlés helyszíne: Tanácsterem (1077, Bp. Wesselényi utca 52. 1. Emelet) 

 

 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Mészáros Mátyás, Szűcs Dániel, Varga Veronika 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjait a Közgyűlés egyhangúan megszavazta. 

 

 

Farkas András levezető elnök megállapítja, hogy az ülés összesen 7 szavazati jogú taggal 

határozatképtelen, ezért 19:15 percre ismét összehívja az ülést. 

Farkas András levezető elnök megállapítja, hogy az ülés összesen 10 szavazati jogú taggal 

határozatképes. Az ülésről kivonatos jegyzőkönyv készül, a felszólalások külön kérésre 

vehetők szó szerint jegyzőkönyvbe vagy jegyzőkönyvön kívül. 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

Hallgatói Önkormányzat 

 

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. hok@lisztakademia.hu 

Tel./Fax: (1) 462 46 90, (1) 462 46 00 / 190 www.lfzehok.hu 



Farkas András ismerteti a közgyűlés menetét. Szavazati jogú tag minden aktív egyetemi 

hallgató, valamint az elnökség tagjai és a tanszéki kapcsolattartók. Tanácskozási jogú tagok 

az egyetem passzív hallgatói, az oktatók és a meghívott vendégek. Megfigyelő jogú résztvevő 

minden egyéb érdeklődő.  

Farkas András javaslatot tesz a közgyűlés napirendjére: 

1. Az LFZE HÖK Elnökhelyettesének, Gazdasági alelnökének, Gazdasági alelnök 

helyettesének és Elnöki asszisztensének megválasztása 

2. Az Egyetem Szenátusába delegált hallgatói képviselők megválasztása 

3. Az Alapszabály módosítása 

4. Egyebek 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a javasolt napirendet.  

 

1. napirendi pont: 

 

 

Ismertetés a lemondott elnökségi tagokról illetve az új elnökségi tagjelöltekről. 

Farkas András tájékoztatója.  

 

Jelöltek: 

 Elnökhelyettes: Dani Zsuzsanna    10 tám., 0 nem, 0 tart. 

 Gazdasági alelnök: Dani Zsuzsanna   10 tám., 0 nem, 0 tart. 

 Gazdasági alelnök helyettes: Bokor Lilla   10 tám., 0 nem, 0 tart. 

 Elnöki asszisztens: Bereczki Klaudia    10 tám., 0 nem, 0 tart. 

 Elnöki asszisztens: Bálint Bernadett   10 tám., 0 nem, 0 tart. 

 Diákjóléti Bizottság (DJB) tag: Kárpáti Benedek 10 tám., 0 nem, 0 tart. 

 Diákjóléti Bizottság (DJB) tag: Csonka Boglárka 10 tám., 0 nem, 0 tart. 

 

A közgyűlés megválasztotta az elnökségi tagokat.  

 

 

 

2. napirendi pont: 

 

 

Az Egyetem Szenátusába delegált hallgatói képviselők megválasztása. 

 Szenátusba delegált jelöltek: 

 Szentgyörgyváry Laura 

 Dani Zsuzsanna  

A Szenátusba delegált tagokat a közgyűlés egyhangúan megválasztotta. 



 

 

 

 

3. napirendi pont: 

Az Alapszabály módosítása. 

Az Alapszabály lentebb jelölt paragrafusaihoz az alábbi szövegmódosításokat és mellékletet 

javasoljuk. 

9. § 

(3) (a) Az Elnökségnek mindenképpen nevesített tagja a Rendezvényszervező, aki a jelen Alapszabály 

mellékletét képező Rendezvényszabályzatban foglaltak alapján az LFZE HÖK rendezvényeit 

koordinálja. A Rendezvényszervező alapesetben a Tisztségviselők közé tartozik. 

(b) Szükség esetén, megfelelő indoklással, az Elnök javaslatára, a 8. § (1) szerint a Közgyűlés alelnöki 

pozícióba is megválaszthatja a Rendezvényszervezőt. 

 

A rendezvényszabályzat 4 paragrafusával együtt csatoljuk. 

A közgyűlés a módosításokat egyhangúan elfogadta. 

 

4. napirendi pont: 

 

 

Egyebek: 

Leköszönő szenátusi képviselő, Czinege Ádám Balázs levelét csatoljuk. 

Probléma felvetések: 

Szűcs Dániel ismertette a közgyűlés résztvevőivel, hogy a gyakorlók foglalórendszere még 

mindig kifogásolható, így hatékony változtatást kérnének, hogy a rendszer valóban működő 

képes legyen, illetve állandóan elérhető. Varga Veronika jelezte, hogy Lakatos Gergely 

főmérnök úr szerint új szoftvert telepítenek a közeljövőben, ami az eddigi rendszer javított 

változata. Előreláthatólag szeptembertől lesz üzemeltetve, addig a régi rendszert működtetik. 

 

Az Elnökség jelezte, hogy tudomásul vette a problémafelvetéseket, és intézkedik azok minél 

hatékonyabb orvoslásáról. 

Mivel nem volt további hozzászólás, Farkas András megköszönte a részvételt, és az ülést 

bezárta 19:30-kor. 



 

 

 

 

 

Farkas András 

LFZE HÖK Elnök 

 

 

 

 

 

 

Utasi Melani 

Jegyzőkönyv-vezető 

 

Szentgyörgyváry Laura 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

Dani Zsuzsanna 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

Kelt Budapesten, 2016. február 27-én. 

 

Mellékletek: jelenléti ívek, Határozati javaslat az Alapszabályhoz, Czinege Ádám Balázs 

levele, Jegyzőkönyv az LFZE HÖK általános választásának szavazatszámláló üléséről. 

 

 


