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Elnökségi ülés 

 

ELTE BGGyK HÖK 

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

2019. március 28, 17:00 

 

Jelenlévők: 9 fő 

Mandátummal rendelkezők: 6 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Zsófia 

 

Csajkás Eszter az ülést 17 óra 6 perckor megnyitja. 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Aktualitások 

 

2. Egyebek 

 

1. Aktualitások 

Csajkás Eszter (Hallgatói Önkormányzat Elnöke) megnyitja az első napirendi pontot.  

 

Felkéri az elnökséget beszámolójuk megtartására.  

 

Balla Viola Lilla (Elnöki megbízott) megkéri az elnökséget, hogy amennyiben tudomásunk 

van bármilyen zaklatási ügyről az Ecseri úton, jelezzük az illetőnek, hogy írjon a megfelelő 

személynek, hogy valamilyen folyamat elindulhasson.  
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Sánta Szandra Ágnes (Kommunikációs Bizottság elnöke) beszámol, hogy az ügyrendjén 

dolgozott, illetve a bizottságával folytatták a közös munkát.  

 

Csinyi Zsófia (Gazdasági referens) beszámol, hogy a PUNCS karszalagokra elkészültek a 

grafikák és éppen a kifizetésről tárgyal az EHÖK-kel és a gyártó céggel is.  

 

Csajkás Eszter megkérdezi, hogy az elnökség szeretne-e vezető képzőt, amennyiben igen 

melyik időpont felelne meg. 

 

Az elnökség a május huszonnegyedikei hétvége mellett teszi le a voksát.  

 

Király Petra (Tanulmányi Bizottság Elnöke) beszámol, hogy megkérte a demonstrátorokat, 

hogy küldjenek egy rövid bemutatkozást magukról és a munkájukról, azért, hogy a hallgatók 

tudják mit csinálnak a demonstrátorok. Erre a felhívásra egy válasz érkezett az ülésig.   

 

Csajkás Eszter elmondja, hogy a Tudományos Diákköri Konferencián több bárczis 

hallgatóra lenne szükség, a kar népszerűsítése érdekében.  

 

Krausz Enikő (Esélyegyenlőségi referens) beszámol, hogy 2019.03.28-án esélyegyenlőségi 

ülést tartott, ahol új tag is jelen volt Vörös Fanni személyében. Az ülésen elindultak az 

ötletelések a félév hátralévő részének programjaira, terveire.  

 

Filiczki Sára (Kollégiumi referens) beszámol, hogy többen megkeresték az elnökségből a 

kollégiumi plusz pontszámok miatt. Illetve a facebookos HÖK oldalon a közösségi oldal 

átvált a sasját profilra, így megnehezítve a posztolást. 

 

Soós Ákos (Seniorkoordinátor) elmondja, hogy megtartotta az első képzést és az ülés előtt a 

másodikat is. Jövő hétre várja Csajkás Esztert és Monoki Fannit, hogy bemutatják a HÖK-ben 

elvégzett munkájukat.  

 

Elmondja, hogy április 6-án lesz a Séta az autizmusért és ennek okán szeretne előtte nap egy 

workshopot tartani, ahol molinókészítés lenne a fő feladat.  
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Beszámol, hogy a Hallgatók A Bárcziért Kreatív Munkacsoport megkezdte működését és az 

Esélyegyenlőségi bizottság feladatkörébe fog tartozni. 

 

Lezárja az első napirendi pontot. 

 

2. Egyebek 

 

Megnyitja a második napirendi pontot.  

 

Csajkás Eszter megkérdezte az elnökséget, hogy a felvázolt lehetőségekből melyik logót 

szeretnénk. Ezt közösen választottuk ki, később ez lesz a pólókon.  

 

Elmondja, hogy elfogadták az Alapszabály módosításunkat, hamarosan Küldöttgyűlés, majd 

Szenátus elé kerül.  

 

Az ülést 18 óra 26 perckor lezárja.  

 

 

          Csajkás Eszter    Hajdu Zsófia 

Hallgató Önkormányzat Elnöke     Ellenőrző Bizottság Elnöke 

 

 

 

         Hajdu Zsófia 

                           Jegyzőkönyvvezető 
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