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Elnökségi Ülés   

ELTE BGGyK HÖK 

Microsoft Teams felület 

2021.04.27. 20:00 

 

Jelenlévők: 15 fő 

Mandátummal rendelkezők: 8 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Koncz Viktória, Klauz Gréta 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Klauz Gréta  

Az elnök, Kup Katica 20 óra 06 perckor megnyitja az elnökségi ülést. 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Aktualitások 

2. Végzősök 

3. Egyebek 

 

1.Aktualitások 

Kup Katica (Hallgatói Önkormányzat elnöke) tájékoztatja az elnökség tagjait az aktuális 

ügyekről. Köszönetet mond Bajnay Mártának (Kommunikációs Bizottsági elnök), Sólyom 

Annának (Tanulmányi Bizottsági elnök) és Kerekes Petrának (Esélyegyenlőségi referens) a 

szakirodalom kisokos elkészítéséért. Kerekes Petra beszámol a szakirodalom gyűjtés során 

szerzett tapasztalatokról. Kup Katica ismerteti a gyakorlat teljesítésének feltételeit, miszerint 

abban az esetben tolható ki a gyakorlat teljesítésének határideje, amennyiben a hallgató 

COVID fertőzött vagy más okokból kifolyólag (pl.: kontaktszemély, utazás) karanténban van 

és nem megoldható a gyakorlat online teljesítése. A hallgatók ebben az esetben a szakirányos 

gyakorlatszervezőkhöz tudnak fordulni, így a Hallgatói Önkormányzatnak nem kell erről 

közleményt kiadnia. Kup Katica egyeztetett az ELTE Hallgatói Önkormányzatával arról, 

hogy idén sem kerül megrendezésre semmiféle rendezvény a végzős hallgatók búcsúztatására. 

Helyette felkéri Kollárik Blankát (Rendezvényszervező asszisztens) búcsúztató videó 

összeállítására. Kup Katica beszámol a múlt héten megrendezésre kerülő NTP nemzetközi 

workshop sikerességéről. Röviden ismerteti a rendezvény részleteit, illetve köszönetet mond a 
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résztvevőknek és mindenkinek, aki hozzájárult a szervezéshez. Április 26-án volt a „Mi a 

pálya?” rendezvénysorozat harmadik alkalma, amiről Bajnay Márta és Balassa Szilvia 

(Rendezvényszervező Bizottsági elnök) számol be, illetve javaslatokat tesznek a további 

folytatásra. A héten kerül megrendezésre a „Mit TuDoK a TDK-ról?” esemény, Kup Katica 

köszönetet mond a szervezőknek és sok sikert kíván. Kup Katica érdeklődik a hallgatói 

igazolások érvényességéről és elfogadásáról, és Varga Dóra (Kollégiumi referens) 

megerősíti, hogy elfogadásra kerültek az igazolások, de amennyiben valaki pótlást kér az 

elnöktől, kéri, hogy minél hamarabb tegye meg. Kup Katica ismerteti az április 19-én lezajló 

rektorválasztás eredményeit, miszerint Dr. Borhy László került ismét megválasztásra. Kup 

Katica beszámol arról, hogy a záróvizsga beosztás május 11. után várható és maga a 

záróvizsga június 21. és július 3. között fog lezajlani. Bajnay Márta hozzáteszi, hogy a 

végzős hallgatók részletes tájékoztatót és kisokost találnak a honlapon a záróvizsga menetéről 

és szabályairól. Kup Katica köszönetet mond Sólyom Annának a Bárczi-díj frissítéséért, ami 

a legutóbbi Kari Tanács ülésen elfogadásra került, így már érvényes. Kup Katica köszönetet 

mond az elnökség azon tagjainak, akik segítettek a HÖK iroda kipakolásában. Kup Katica 

ellenőrzi az ELTE Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlési tagjait, hogy részt tudnak-e 

venni a következő ülésen, és minden tag jelen tud lenni. Kup Katica ismerteti az elnökség 

tagjaival, hogy május 13. és 16. között kerül megrendezésre a HÖOK online vezetőképző 

tanfolyama, amire lehet jelentkezni és mindenkinek továbbitani fogja a tájékoztató emailt. 

2.Egyebek 

Bajnay Márta kéri az elnökség tagjait, hogy amennyiben módosítani kívánják a fogadóórájuk 

időpontját jelezzék neki emailben, illetve invitálja az elnökség tagjait egy rekrutációs 

megbeszélésre. Részt vett EHÖK kommunikációs megbeszélésen és beszámol arról, hogy az 

elkövetkezendő időszakban a választási időszakról szól majd a kommunikáció. Érdeklődik, 

hogy hogy áll a Gólyatábor/ Orientációs Napok szervezése a lógó tervezés miatt. Kup Katica 

tájékoztatja, hogy még nem tart ilyen stádiumban a szervezés, de májustól kezdődnek az 

előkészületek. Monoki Fanni (Szociális Bizottsági elnök) érdeklődik a következő féléves 

lakhatási támogatásról. Varga Dóra információi szerint az őszi félévben nem várható 

ilyenfajta támogatás. Kup Katica tájékoztatja az elnökség tagjait, miszerint szeretné felkérni 

Horváth Sárát elnökhelyettes pozícióba. Bajnay Márta érdeklődik, hogy végzős hallgatóként 

mennyi ideig töltheti be tisztségét, Hajdu Zsófia (Ellenőrző Bizottság elnöke) tájékoztatja, 

hogy az Ellenőrző Bizottság egyéni mérlegelés alapján dönt az ilyen kérdésekben. 

 

Az elnök, Kup Katica 20 óra 40 perckor lezárja az ülést. 
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Kup Katica Anna                                                                                         Hajdu Zsófia  

HÖK-elnök                                               P.H.                            Ellenőrző Bizottság Elnök  

   

Klauz Gréta 

Jegyzőkönyvvezető 

2021. 03. 26. 
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