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Küldöttgyűlés 

ELTE BGGyK HÖK 

2022. január 25. 10:00 

MS Teams felület 

Jelenlévők: 13 fő: Horváth Sára Tekla, Kóbor Noémi, Papp Zsófia, Harangozó Ágnes, 

Balogh Boglárka, Hajdu Zsófia, Klauz Gréta, Farkas Kinga Dorka, Horváth Réka, Csató 

Ferenc, Kakas Dorottya, Tóth Klára, Kollárik Blanka 

Mandátummal rendelkezők: 9 fő 

Kimentés kért: Ranga Lilla, Hábencius Liza 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Klauz Gréta, Balogh Boglárka 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes. 9 fő mandátummal 

rendelkező fő van jelen és 2 fő nem vesz részt az ülésen.  

Jegyzőkönyvvezető: Klauz Gréta  

Horváth Sára Tekla 10 óra 08 perckor megnyitja a küldöttgyűlési ülést. 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Aktualitások 

2. Beszámolók 

3. Egyebek 

 

1. Aktualitások 

Horváth Sára (BGGYK HÖK elnöke) tájékoztatja a küldöttgyűlési tagokat, hogy a 

tavaszi félév, februárban online formában fog elindulni. A hallgatók is kaptak 

tájékoztatást a JOKT által hozott rendelkezésekről. 

Rus Daniellával (Kommunikációs Bizottsági elnök) egyeztetve a HÖK 

tisztségviselők bemutatásra kerülnek a Bárczi HÖK Instagram oldalán sztori 

formában. Horváth Sára kéri a küldöttgyűlési tagokat, hogy 2022.01.30. vasárnapig 

legyenek szívesek Rus Daniellának elküldeni a bemutatkozásokat, melyek 

megosztásra kerülnek. 

Kerekes Petra (Esélyegyenlőségi referens) felmondás miatt szükséges az EHÖK 

Küldöttgyűlésbe új póttagot megválasztani, Horváth Sára Kriskó Flórát 
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(Rendezvényszervező asszisztens) javasolja erre a pozícióra. A szavazás az ELTE 

szavazórendszerében történik.  

A szavazás lezártával megválasztásra került EHÖK Küldöttgyűlés póttagnak 

Kriskó Flóra 9 igen és 0 nem, 0 tartózkodás arányban. 

 

2. Tisztségviselők beszámolója 

A Küldöttgyűlés tagjai előzetesen megismerték a tisztségviselők január havi beszámolóit, 

ezekkel kapcsolatban nem érkezett plusz kérdés vagy panasz. 

Az Elnök december havi beszámolóját a Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás arányban elfogadta. 

A Gazdasági referens december havi beszámolóját a Küldöttgyűlés 9 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás arányban elfogadta. 

A Szociális bizottsági elnök december havi beszámolóját a Küldöttgyűlés 9 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban elfogadta. 

A Tanulmányi bizottsági elnök december havi beszámolóját a Küldöttgyűlés 9 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban elfogadta. 

Az Esélyegyenlőségi referens december havi beszámolóját a Küldöttgyűlés 9 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban elfogadta. 

A Kollégiumi referens december havi beszámolóját a Küldöttgyűlés 9 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás arányban elfogadta. 

A Kommunikációs bizottsági elnök december havi beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban elfogadta. 

A Külügyi bizottsági elnök december havi beszámolóját a Küldöttgyűlés 9 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban elfogadta. 

A Rendezvényszervező bizottsági elnök december havi beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban elfogadta. 

A Rendezvényszervező asszisztens december havi beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban elfogadta. 

A Seniorkoordinátor december havi beszámolóját a Küldöttgyűlés 8 igen, 0 

nem, 1 tartózkodás arányban elfogadta. 
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A Főszerkesztő december havi beszámolóját a Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás arányban elfogadta. 

A Tudományos ügyekért felelős megbízott december havi beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban elfogadta. 

Hajdu Zsófia (Ellenőrző Bizottság elnöke) szóban beszámol a Küldöttgyűlés felé a 

december havi tevékenységekről.  

Az Ellenőrző Bizottság december havi beszámolóját a Küldöttgyűlés 9 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás arányban elfogadta. 

3. Egyebek 

Hajdu Zsófia felhívja a küldöttgyűlési tagok figyelmét, miszerint január hónapban több 

HÖK tisztségviselő felmondására lehet számítani, emiatt a következő üléskor választások 

fognak lezajlani. 

Horváth Sára tájékoztatja az ülésen résztvevőket, hogy a küldöttgyűlési tagok létrehoztak 

egy hallgatói formot, amin keresztül tudják jelezni az esetleges kérdéseket, problémákat. 

A form alapján a Küldöttgyűlés meg tudja tárgyalni a felmerülő kérdéseket. Kóbor Noémi 

(Küldöttgyűlési tag) ismerteti az aktuálisan felmerülő problémákat.  

• Több hallgató jelezte nemtetszését az online oktatás kapcsán. Horváth Sára ismét 

kiemelte, hogy erre a kari HÖK-nek nincs ráhatása.  

• A hallgatók érdeklődtek, hogy a félév végi OHV kérdőívek kitöltése hatást 

gyakorol-e az oktatás minőségére. Horváth Sára tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 

kérdőív eredményeivel a vezetőség is tisztában van, illetve intézkednek az ügyben. 

Az OHV kérdőívek frissítése tervben van az elkövetkező időszakban.  

• Többen jelezték, hogy az online Moodle felületen zajló vizsga után nincs lehetőség 

a helyes válaszok megtekintésére. Horváth Sára azt javasolta, hogy a hallgatók 

személyesen a kurzus oktatójánál kérjenek betekintést. Jelezték, hogy előfordul 

olyan, hogy az érdemjegy és a pontszám sem marad elérhető a vizsga megírása 

után. Horváth Sára ezt a problémát jelezni fogja a vezetőség felé. 

• A hallgatók jelezték, hogy előfordul, hogy egy adott vizsga nem kerül kijavításra a 

következő vizsga időpontjáig. Horváth Sára javaslata, hogy első lépésben 

keressék meg a kurzus oktatóját, második lépés, hogy keressék meg a kari HÖK 

tanulmányi bizottság elnökét. Ha ez sem eredményes, akkor a levelezéshez 

csatolják az adott intézet igazgatót. Korábban már felmerült ez a probléma, akkor a 

vezetőség azt kérte, hogy nagy létszámú kurzus esetén a hallgatók legyenek 

türelemmel.  

• A hallgatók sérelmezik a hosszú szemináriumokat, a tömbösítést, illetve az alacsony 

kreditértékű tárgyakat.  
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Az elnök, Horváth Sára Tekla 10 óra 52 perckor lezárja az ülést. 

 

 

 

 

 

Horváth Sára tekla                                                                                         Hajdu Zsófia 

HÖK-elnök                                               P.H.                            Ellenőrző Bizottság Elnök 

  

Klauz Gréta 

Jegyzőkönyvvezető 

2022.01.25. 
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