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Elnökségi ülés 

ELTE BGGyK HÖK 

2022. február 19:00 

MS Teams felület 

Jelenlévők: Horváth Sára Tekla, Balogh Boglárka Éva, Hajdu Zsófia, Klauz Gréta, Varga 

Dóra, Kollárik Blanka, Kriskó Flóra, Gáspár Noémi Judit, Jáger Vivien Napsugár, Rus Lilla 

Daniella, Váradi Erzsébet Julianna, Fekete Tamara Panna 

Mandátummal rendelkezők: 8 fő 

Kimentés kért: Monoki Fanni 

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

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes. 8 fő mandátummal 

rendelkező fő van jelen. 

Jegyzőkönyvvezető: Balogh Boglárka Éva  

Horváth Sára Tekla 19 óra 03 perckor megnyitja az elnökségi ülést. 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Aktualitások 

2. Események 

3. Egyebek 

 

1. Aktualitások 

Horváth Sára Tekla(BGGYK HÖK elnök) beszámol arról, hogy kiment a tájékoztatás, 

miszerint a JOKT által hozott döntés alapján 2022.február 28.-tól az ELTE ismét visszatér 

a jelenléti oktatásra.  

Horváth Sára(HÖK elnök) tájékoztatja az Elnökséget elsősorban arról, hogy ezen a 

hétvégén lesz az ELTE HÖOK közgyűlés, amin Kollárik 

Blankával(Rendezvényszervező Bizottsági elnök) fognak részt venni, másodsorban 

pedig arról is, hogy a közeljövőben lesz megszervezve a HÖOK vezetőképző is, ahova 

kéri az Elnökség tagjait, hogy minél többen vegyenek részt rajta. 
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Horváth Sára(HÖK elnök) továbbá beszámol arról is, hogy a napokban megkereste 

Nádas Pál, a GYFA elnöke, aki elmondta, hogy maradt náluk egy összeg, ami a BGGYK 

HÖK részére van, de Horváth Sára még egyeztet Varga Rékával(ELTE EHÖK elnök) 

ennek az összegnek a felhasználásáról. 

Horváth Sára(HÖK elnök) egy újabb aktualitásként kéri az Elnökséget arra, hogy 

figyelmeztessék hallgatótársaikat, hogy a Microsoft Outlook alkalmazáson keresztül 

írjanak levelet az oktatóknak, ne pedig a Gmail fiókokon keresztül. Továbbá megkéri 

Gáspár Noémi Juditot(Külügyi Bizottsági elnök), aki szakkollégista, hogy írja össze a 

szakkollégiumban lakó BGGYK-s hallgatók létszámát, mivel miután megkapták a 

szakkollégium beszámolóját, nem volt feltüntetve a Bárczis hallgatók létszáma.  

Horváth Sára(HÖK elnök) arról is tájékoztatja az Elnökség tagjait, hogy az ELTE 

EHÖK informatikusa átállítaná a BGGYK épületében lévő gépeket úgy, hogy az ELTE 

rendszerén belül legyenek, ami azt jelenti, hogy lesz egy központi adatrendszer, amibe a 

Caesar azonosítóval fognak tudni belépni. Horváth Sára ismerteti, hogy ez mit is jelent 

pontosan, és mire van ahhoz szükség, hogy ez meg tudjon valósulni. Ezenkívül pedig még 

arról is beszámol, hogy leadta a portásnak a HÖK iroda kulcsához hozzájutható emberek 

névsorát, így a felírt tagok bármikor elkérhetik a kulcsot. 

2. Események 

Kollárik Blanka(Rendezvényszervező Bizottsági elnök) beszámol a 2022.02.17.-én a 

TTK-val és a TÓK-al közösen rendezett Álarcos Bálról és részleteiről. 

Horváth Sára(HÖK elnök) elmondja, hogy szeretnének szervezni egy Bevonó hétvégét a 

2022-es gólyatábor szervezőinek Zánkán, hogy összeismerkedhessen a csapat, és körbe 

tudják járni a területet. Ennek a dátuma 2022.április 8-9-10.-én lenne. 

 

3. Egyebek 

Horváth Sára(HÖK elnök) kéri az Elnökség tagjait, hogy mivel Február 28.-tól 

visszamennek jelenléti oktatásra, a HÖK irodának minél előbb szüksége lenne egy 

irodavezetőre, így gondolkodjanak, ki szeretne ebben a pozícióban lenni. Ismerteti ennek 

a munkának a szerepkörét és a kritériumait is. Azt is elmondja, hogy mivel senki nem tölti 

be jelenleg a Gazdasági referens munkakört, így megkéri Rus Lilla 

Daniellát(Kommunikációs Bizottsági elnök), hogy rakjon ki egy felhívó posztot erről a 

HÖK facebook és instagramm oldalára.  

Horváth Sára(HÖK elnök) arról is tájékoztatást ad, hogy a napokban megkereste a 

„Pszichiátrai alapismeretek” kurzus oktató tanára, hogy mivel a kurzus óráit élőben 

szeretné megtartani,  a HÖK segítségét kéri abban, hogy oldják meg megfelelően a székek 

elrendezését a járványügyi biztonság érdekében. Továbbá megkéri Rus Lilla 
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Daniellát(Kommunikációs Bizottsági elnök), hogy tegyen ki a HÖK internetes oldalaira 

felhívást, amiben kéri a hallgatókat az egyetem épületében való tartózkodásuk alatti 

helyes maszkhasználat és a járványügyi szabályok betartását. 

Hajdu Zsófia(Ellenőrző Bizottsági tag) utoljára elköszön az Elnökség tagjaitól, így 

Horváth Sára(HÖK elnök) megkéri Rus Lilla Daniellát(Kommunikációs Bizottsági 

elnök), hogy rakjon ki egy posztot a megüresedett Ellenőrző Bizottsági tag posztról, amire 

a hallgatók a későbbiekben tudnak pályázni. 

Fekete Tamara Panna(Esélyegyenlőségi referens) beszámol egy e-mailről, amit ő 

kapott, de a HÖK-nek lett címezve, így ismerteti a levél tartalmát. 

Hajdu Zsófia(Ellenőrző Bizottsági tag) kéri az érintetteket, hogy a 

vagyonnyilatkozatokat minél előbb vigyék be. 

Klauz Gréta(Ellenőrző Bizottsági elnök) ismerteti a Beszámolókhoz alkotott új 

sablonnak a helyes kitöltését és válaszol az ehhez kapcsolódó kérdésekre. 

Horváth Sára(HÖK elnök) összegzi a fontosabb információkat. 

 

Horváth Sára Tekla 19 óra 59 perckor lezárja az Elnökségi ülést. 

 

 

 

Horváth Sára Tekla                                                                                         Klauz Gréta 

HÖK elnök                                               P.H.                            Ellenőrző Bizottsági elnök 

  

Balogh Boglárka Éva 

Jegyzőkönyvvezető 

2022.02.21. 
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