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Elnökségi ülés 03.10 

ELTE BGGyK HÖK 

Microsoft Teams 

2022. 03.10.  

 

Jelenlévők: 11 fő Horváth Sára, Varga Dóra, Kollárik Blanka, Balogh Boglárka Éva, Kriskó 

Flóra, Rus Lilla Daniella, Monoki Fanni, Gáspár Noémi Judit, Jáger Vivien Napsugár, Váradi 

Erzsébet Julianna, Horváth Angéla,  

Mandátummal rendelkezők: 7 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Balogh Boglárka Éva 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Balogh Boglárka Éva  

 

Az elnök, Horváth Sára az ülést 13 óra 35 perckor megnyitja. 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1) Aktualitások  

2)  Egyebek  

Horváth Sára Tekla (BGGYK HÖK elnök) kérvényezi az „Események” napirendi pont 

behelyezését az „Aktualitások” és az „Egyebek” közé. Ezt az elnökség egyhangúlag 

elfogadta. 

 

1. Aktualitások 

Horváth Sára(HÖK elnök) tájékoztatja az Ellenőrző Bizottságot arról, hogy amikor 

pozícióra választ meg embert a Küldöttgyűlés, mind annak, akit megválasztottak, mind 

pedig annak, akit nem választottak meg, kapnia kell tájékoztatót a választás eredményéről. 
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Horváth Sára (HÖK elnök) megkéri Rus Lilla Daniellát (Kommunikációs Bizottsági 

elnök) arra, hogy rakjon ki egy posztot a HÖK internetes oldalaira a megüresedett 

tisztségek listájáról. 

Horváth Sára (HÖK elnök) beszámol arról, hogy egyre jobban sikerül az Elnökség 

tagjainak kitölteni az új sablon szerinti beszámolót, mindemellett ismételten elmondja, 

mikre kell a továbbiakban is nagyon figyelni a kitöltésénél. Kéri továbbá őket, hogy 

nagyon figyeljenek a leadási határidőre.  

Horváth Sára (HÖK elnök) megkéri Balogh Boglárka Évát (Ellenőrző Bizottsági tag), 

hogy ha van bármi más hozzáfűznivalója a beszámolókhoz, mondja el. Balogh Boglárka 

Éva (EB tag) is beszámol arról, hogy majdnem mindenkinek sikerült elküldeni határidőre 

a beszámolóját, mindemellett arról is beszél, hogy láthatóan sokkal jobban odafigyelnek 

az Elnökségi tagok a kitöltésre. 

Horváth Sára (HÖK elnök) beszámol ismét arról, hogy az EHÖK informatikusa 

beüzemelné a HÖK irodában lévő gépeket, de jelen pillanatban a sok adomány miatt, ami 

az ukrán menekülteknek gyűlt össze, eléggé ellehetetleníti a helyzetet. Meg kell várni, 

amíg elviszik az adományokat, utána jöhet csak az informatikus. Ennek menetét Horváth 

Sára (HÖK elnök) elmagyarázza.  

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

minél előbb el kell pakolni, így ki kell nevezni rá egy napot, amikor mindenki tud segíteni 

a pakolásban. 

Horváth Sára (HÖK elnök) tájékoztatást ad arról, hogy az ELTE adománygyűjtése 

2022.03.09.-ig tartott, és központilag ezután nem szeretnék újraindítani a gyűjtést, viszont 

a HÖOK elindított egy „Többlet, maradhat” című kampányt, amivel tovább gyűjtenek. Az 

újranyitás előreláthatólag 03.16. Ennek a pontos részéleteiről Varga Réka(ELTE EHÖK 

elnök) fogja tájékoztatni az Elnökséget. 

Horváth Sára (HÖK elnök) megkéri Rus Lilla Daniellát (Komm. Bizottsági elnök), 

hogy az Elnökség Instagram/Facebook bemutatkozásaik után legyenek olyan posztok is, 

amik arról szólnak, hogy kihez mivel lehet fordulni. 

Rus Lilla Daniella (Komm. Bizottsági elnök) megkéri azokat az Elnökségi tagokat, 

akiknek a bemutatkozása ezen a héten megy ki, hogy küldjék neki minél előbb. 

Horváth Sára (HÖK elnök) elmondja, hogy az Elnökség Facebook csoportjába kiírt egy 

szavazást arról, miszerint lehetne tartani egy csapatépítő jellegű fotózást a tagoknak. 

Elmondja ennek részleteit és válaszol a kérdésekre. 

Horváth Sára (HÖK elnök) tájékoztatást ad arról, hogy a GYFA-val létezik egy 

megállapodás, amit mindig akkor kell újra aláírni, amikor új elnöke lesz a HÖK-nek. Így 

Nádas Pál megkereste őt ezzel kapcsolatban, mindemellett azt is elmondja a férfi, hogy 
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van náluk egy összeg, ami a HÖK-é, ezt szabad felhasználásra meg is kaphatja. Erről 

Horváth Sára (HÖK elnök) részletesen beszámol és az Elnökség ehhez kapcsolódó 

feladatát is közli. 

 

2. Események  

Horváth Sára(HÖK elnök) tájékoztatja az Elnökséget a HÖOK vezetőképző 

időpontjáról, részleteiről és az esetleges problémáiról. Válaszol a kérdésekre és egyeztetik, 

ki tud részt venni az eseményen. 

Horváth Sára (HÖK elnök) elmondja, hogy lesz Lágymányosi Egyetemi Napok (LEN) 

és Lágymányos: Esély a Jókedvre (LEJ), beszámol ezeknek a részleteiről. 

Horváth Angéla (Főszerkesztő) tájékoztatja az Elnökséget arról, hogy a közeljövőben 

lesz egy ELTE Feszt esemény, ahova megkérték a szerkesztőséget, hogy egy rövid 

programmal készüljenek. Elmondja a részleteket. Kéri Kollárik Blanka 

(Rendezvényszervező Bizottsági elnök) és Kriskó Flóra (Rendezvényszervezői 

asszisztens) segítségét ennek a megvalósításához. 

Gáspár Noémi Judit (Külügyi Bizottsági elnök) elmondja, hogy szeretnének 

belekezdeni egy kreditelismertetési ügybe az Erasmus kapcsán. Horváth Sára (HÖK 

elnök) segítségét kéri abban, hogy milyen gyűléseken kellene ezt felhozni témának, így 

ezt együtt megvitatják. 

Kollárik Blanka (Rendezvényszervező Bizottsági elnök) beszámol az Elnökségnek 

arról, hogy a napokban leültek Horváth Sárával (HÖK elnök) és Rus Lilla Daniellával 

(Kommunikációs Bizottsági elnök) megvitatni, hogy milyen eseményeket szeretnének 

szervezni és mikor. Elmondja ezeknek a részleteit és közösen megbeszélik az időpontokat. 

3. Egyebek 

Horváth Sára (HÖK elnök) tájékoztatást ad arról, hogy márc. 21-25. között lesz 

könyvvásár, amihez becsületkassza lesz, valamint azt is elmondja, hogy a HÖK iroda 

nyitvatartását újra kell tervezni. 

Horváth Sára( HÖK elnök) értesíti az Elnökséget arról, hogy 03.09.-én tárgyaltak a 

Szociális támogatás bírálói ösztöndíjáról. Arra a döntésre jutottak, hogy marad a 600 ft, 

plusz juttatásról pedig Monoki Fanni( Szociális Bizottsági elnök) dönt.  

Horváth Sára (HÖK elnök) elmondja annak az időpontját, amikor a gólyatábor 

szervezői együtt elmennek Zánkára körüljárni a tábor helyét, és azt is, hogy a jelentkezett 

szervezőkkel lesz egy elbeszélgetés márc. 18.-án. Elmondja a részleteket és válaszol a 

kérdésekre. 
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Az elnök, Horváth Sára 14 óra 57 perckor lezárja az ülést. 

 

Horváth Sára                                                                                           Klauz Gréta 

HÖK elnök                                                                                   Ellenőrző Bizottsági elnök 

P.H. 

 

Balogh Boglárka Éva 

Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

2022.03.10. 
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