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Elnökségi Ülés   

ELTE BGGyK HÖK 

1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda 

Microsoft Teams felület 

2021.11.23. 17:00 

 

Jelenlévők: 14 fő (személyesen:9 fő, online: 5 fő) 

Mandátummal rendelkezők: 6 fő 

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

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes. Az ülést az elnök 

megfelelő időben és megfelelő módon hívta össze. 

Jegyzőkönyvvezető: Klauz Gréta 

Az elnök, Horváth Sára Tekla 17 óra 10 perckor megnyitja az ülést. 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Aktualitások, informatikai rendszer 

2. Események 

3. Egyebek 

1.Aktualitások, informatikai rendszer 

Horváth Sára  (a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke) továbbítja a dékán kérését, miszerint 

hívjuk fel a hallgatók figyelmét a közeljövőben megrendezésre kerülő konferenciákra, hogy 

minél több hallgató vegyen részt rajtuk. Horváth Sára beszámol a HÖOK által megrendezett 

vezetőképző rendezvényről. A kari Hallgatói Önkormányzatból 5 fő vett részt és mindannyian 

megerősítették, hogy hasznos volt a HÖK további működése szempontjából. Horváth Sára 

tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a következő hetekben lesz az alakuló Küldöttgyűlési 

ülés, melynek pontos időpontja még egyeztetés alatt van, de feltétlenül számít a 

tisztségviselők személyes jelenlétére. 

Horváth Sára beszámol a közelgő informatikai átállás szükségességéről. Szükség van arra, 

hogy a HÖK számítógépei be legyenek léptetve az ELTE informatikai rendszerébe, illetve a 

számítógépeken lesz lehetőség felhasználó szűrésre és a Neptun kliens telepítésére. Az 

átállásból többnyire előnyünk származik majd, de hátránya lesz, hogy nem a HÖK lesz a 
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rendszergazda és nem lesz lehetőség távoli asztalelérésre. Egyelőre nem előírás az átállás, 

viszont az átláthatóság érdekében előbb vagy utóbb mindenkit integrálni kell az ELTE 

rendszerébe. Kerekes Petra (Esélyegyenlőségi referens) hozzáfűzi, hogy minden fontos 

adatot le kell menteni a gépekről, mivel az átállás során minden adat törlődni fog. Kerekes 

Petra létrehoz egy közösen szerkeszthető dokumentumot és kéri az elnökségi tagjait, hogy 

abba a dokumentumba mindenki írja bele az igényeit. 

2.Események 

Kollárik Blanka (Rendezvényszervező Bizottsági elnök) beszámol a TTK-val közösen 

megrendezett Überfúzió sikerességéről, illetve a kar által szervezett Kocsmatúráról, melyen a 

vártnál kevesebb elsőéves hallgató vett részt, de a szervezők levonták a tanulságokat a 

szervezés és a promótálás kapcsán. Kollárik Blanka elmondja, hogy a következő hónapban 

tervben van egy közös karácsonyi rendezvény megszervezése, melyet a TÓK, a TTK és a 

BGGYK közösen fog megszervezni. December 2-án kerül megrendezésre az ELTE JegesEst, 

de a COVID helyzet miatt még kétséges a kivitelezése, viszont elindult már a jegyértékesítés. 

Amennyiben tavasszal a járványhelyzet miatt ismét átkerülnek a rendezvények az online 

térbe, akkor folytatódni fog a Mi a pálya? rendezvénysorozat. 

3.Egyebek 

Horváth Sára tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a következő hónapokban szeretne egy 

kari HÖK vezetőképző rendezvényt tartani és várja a tisztségviselőktől a javaslatokat ezzel 

kapcsolatban. 

Varga Dóra (Kollégiumi referens) beszámol a HOÖK vezetőképzőn szerzett tapasztalatairól. 

A vezetőképzőn az alapozó szekcióban vett részt, ahol sok ötletet kapott arra, hogy miként 

lehet javítani a HÖK megítélésén. Felveti az ötletet, hogy a tisztségviselők legyenek 

aktívabbak a Bárczi HÖK közösségi oldalain, hogy a hallgatók nagyobb betekintést 

nyerhessenek a HÖK működésébe és megismerjék a tagokat. Annak érdekében, hogy ez 

gördülékenyen működjön Varga Dóra belép a kommunikációs bizottságba. 

Horváth Sára szeretné, ha a Küldöttgyűlési ülések minden hónapban egy fix, előre 

egyeztetett időpontban kerülne megtartásra és megkéri az elnökségi tagokat, hogy vegyenek 

részt ezeken az üléseken is. 

Vígh Bíborka (Tudományos megbízott) beszámol arról, hogy az ELTE Tudományos 

Bizottsága konferenciát rendez, melynek téma a COVID helyzet és hatásai. Az esemény 

linkjét továbbítja Rus Daniellának (Kommunikációs Bizottsági elnök). 

Koncz Viktória (Ellenőrző Bizottsági tag) bejelenti lemondási szándékát. 

Horváth Sára Tekla 18 óra 8 perckor lezárja az elnökségi ülést. 
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Horváth Sára Tekla                                                                                         Hajdu Zsófia  

HÖK-elnök                                               P.H.                            Ellenőrző Bizottság Elnök  

   

Klauz Gréta 

Jegyzőkönyvvezető 

2021. 11.23. 
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