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Elnökségi Ülés 

2020.03.09. 17:00 

 

 
Jelenlévők: 14 fő 

Mandátummal rendelkezők: 8 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Kerekes Petra, Vörös Fanni 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Kerekes Petra 

 

Kup Katica Anna 17 óra 32 perckor megnyitja az ülést. 

 

 Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Aktualitások 

2. Gólyatábor 

3. Egyebek 

 

1. Aktualitások 

Kup Katica Anna (Hallgatói Önkormányzat elnöke): Megnyitja az ülést az első napirendi 

ponttal.  

Kup Katica Anna (HÖK elnök): elmondja, hogy ismét lesz Több lett? Maradhat!-gyűjtés 

március 16- április 16 között, az erre való jelentkezést leadta a HÖK nevében. Megkéri Oláh 

Reginát, hogy koordinálja le ezt a gyűjtést. 

Oláh Regina (Esélyegyenlőségi referens): elvállalja a rendezvény koordinálását. 

Sólyom Anna (Tanulmányi bizottsági elnök): megjegyzi, hogy jó lenne beszerezni néhány 

darab karfa nélküli széket az előadótermekbe. 

Oláh Regina (Esélyegyenlőségi referens): elmondja, hogy ebben a félévben nem biztos, hogy 

sikerül teljesítenie ezt a kérést, de a következőben igyekszik. Elmondja, hogy nemrég adta le a 
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rendelést a balkezes székekre, azonban ezekről még nem kapott visszajelzést, a pontos 

információkat az EHÖK Esélyegyenlőségi Ülésén kapja meg. 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): megkéri Csobolyó Gabriellát, hogy a tisztségviselők 

pulóverjeinek elkészítésére ismételten kérjen árajánlatot az ELTE Szolgáltató Kft.-től. 

Csobolyó Gabriella (Gazdasági alelnök): elvállalja a pulóverek ügyének intézését. 

Bajnay Márta (Kommunikációs bizottsági elnök): elmondja, hogy a kari vezetés kérésének 

eleget téve figyelemfelhívó plakátokat készített a mosdók rendeltetésszerű használatáról, ezek 

a nap folyamán már kiragasztásra is kerültek. 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): elmondja, hogy az Alapszabály-módosítás változtatásra 

került, mivel az ELTE jogásza nem hagyta jóvá az elsődleges verziót. Az új módosítás el lett 

küldve az előbb említett jogásznak további átvizsgálásra. 

Kneifel Áron (Főszerkesztő): elmondja, hogy létrejött a Bárczium online felülete, jelenleg 

ennek a szerkesztését tanulja. Elmondja, hogy a héten felhívás fog kimenni arról, hogy 

szerkesztőségi tagnak lehet jelentkezni. Egyelőre azonban még nem tudja, hogy mikor jelenik 

meg ismét az újság.  

Kup Katica Anna (HÖK elnök): elmondja, hogy a szakirányos képviselők ötletét a kari 

intézetvezetők nem igazán értették, megjegyezték, hogy amelyik intézetnél van demonstrátor, 

ott ezen feladatok többségét a demonstrátorok ellátják.  

Hajdu Zsófia (Ellenőrző Bizottság elnök): elmondja, hogy a szakirányos képviselők ötletét 

az új Alapszabály-módosítás tartalmazza, azonban, amennyiben a Kancellária jóváhagyná a 

módosítást, akkor sem szükséges ezeket a pozíciókat betöltetni, ha erre nincs igény. Valamint 

megjegyzi, hogy májusban ismét Alapszabály-módosítás lesz, így ebben a kérdésben később is 

lehet változtatni. 

Sólyom Anna (Tanulmányi bizottsági elnök): elmondja, hogy szerinte ezzel az a legnagyobb 

baj, hogy ezt a pozíciót leginkább csak a harmadévesek tudnák ellátni, azonban így a személyek 

évente változnának. 

Balassa Szilvia (Rendezvényszervező referens): elmondja, hogy a Puncsot április 1-jén 

szeretné megszervezni a Living Roomban. A Felezőt április 22-én szervezné meg a Hétkerben. 

Elmondja, hogy dolgozik a Hallgatózó megszépítésén. Elmondja, hogy beszélt a Vászonzsákos 
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lánnyal, aki ingyen tartana előadást a szemeszter végén, a végleges időpont egyeztetése még 

folyamatban van. 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): megkéri Bajnay Mártát, hogy küldje el az EHÖK-nek a 

tisztségviselők neveit, hogy frissíthessék a névsort az EHÖK honlapján. Elmondja, hogy a 

koronavírusra való tekintettel lehetségesnek tűnik, hogy látogatási tilalmat fognak bevezetni, 

valamint távoktatásra állnak át az oktatók. Elmondja, hogy részt vett egy HÖOK ülésen, 

melynek témája az volt, hogy a hazai egyetemek nem igazán fogadják el az Erasmus alatt 

szerzett krediteket, ezért erre javaslatcsomagot fognak benyújtani. Megkérdezi, hogy a 

kollégiumi jelentkezéshez kinek van szüksége igazolásra. Végezetül elmondja, hogy tervben 

van egy HÖOK Vezetőképző létrehozása. 

Varga Dóra (Kollégiumi referens): elmondja, hogy a jövő év tavaszi félévében Erasmusra 

jelentkezett, erre az időszakra le kell mondania a tisztségéről, azonban lenne lehetséges jelöltje, 

akit erre az időszakra betanítana, hogy lássa el ezt a feladatkört. 

Kneifel Áron (Főszerkesztő): szintén jelzi, hogy a jövő év tavaszi félévében Erasmusra 

menne, megkérdezi, hogy ezzel neki is megszűnik-e a tisztsége. Kup Katica Anna megígéri, 

hogy ennek utánajár. 

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): elmondja, hogy a tisztségviselőknek jobban 

kellene figyelnie arra, hogy a feladatkörükön kívüli tevékenységekért mindig adják le az 

egyszeri közéleti ösztöndíj kérvényeket. Elmondja, hogy az Informatikai Kar szociális 

ügyekkel foglalkozó HÖK-ös tisztségviselője segít majd neki a Bárczis ösztöndíjak 

megreformálásában, ilyen lenne pl. a kondibérlet, színházjegy-, és koncertjegy árának 

visszatérítése.  

Balassa Szilvia (Rendezvényszervező referens): a tisztségviselők véleményét kéri abban a 

kérdésben, hogy idén is legyen-e Sport- és Egészségnap.  

A tisztségviselők úgy döntöttek, hogy az április már túlságosan zsúfolt, így idén külön nem lesz 

megtartva. 

Varga Dóra (Kollégiumi referens): felveti, hogy a Bárczin is lehetne szelektív 

hulladékgyűjtés. Elvállalja, hogy felveszi a kapcsolatot egy kollégiumi EKSZ-es taggal, aki 

ennek a megszervezésében segíteni tudna. 
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Sólyom Anna (Tanulmányi bizottsági elnök): elmondja, hogy a vezetőség átvizsgálja a 

tantervet, erről a Neptunban kérdőívet fognak kapni a hallgatók, amit jó lenne, ha minél többen 

kitöltenének majd. 

2. Gólyatábor 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): elmondja, hogy a Bárczi egyedül, más karok nélkül fogja 

megtartani a gólyatáborát 2020. 08.15-20. között Pusztafalun. Elmondja, hogy az Informatikai 

Kar segíteni fog a gólyatábori programok megszervezésében.  

Balassa Szilvia (Rendezvényszervező referens): megjegyzi, hogy nem tartja szerencsésnek, 

hogy ilyen hosszú legyen a gólyatábor, legfőképpen azért, mert augusztus 20.-a is beleesik az 

időtartamba. Javasolja, hogy csak 19.-ig tartson a program. 

Balassa Szilvia javaslatával az Elnökség tagjai egyetértenek. 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): vállalja, hogy a módosítási javaslatot egyeztetni fogja a 

rendezvény helyszínét nyújtó táborral. 

Bajnay Márta (Kommunikációs bizottsági elnök): megjegyzi, hogy fotóst kell keresni a 

gólyatábor idejére. 

 

 

 

Kup Katica Anna 18 óra 54 perckor lezárja az ülést. 

 

 

 

 

Kup Katica Anna        Kerekes Petra 

Hallgatói Önkormányzat Elnöke      Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

      Hajdu Zsófia 

      Ellenőrző Bizottság 
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