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Elnökségi Ülés   

ELTE BGGyK HÖK 

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

2019. április 30, 17:00 

 

Jelenlévők: 10 fő 

Mandátummal rendelkezők: 6 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Zsófia  

 

Az elnök Csajkás Eszter az ülést 17 óra 16 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.  

 

Monoki Fanni (Szociális Bizottsági Elnök) beszámol, hogy megtartotta a szokásos fogadóórát 

és ma egy hallgató meg is jelent, az ösztöndíjkérelemmel kapcsolatban.  

 

Kup Katica (Mentorkoordinátor) beszámol, hogy volt EHÖK külügyi ülésen, ahol az 

Erasmusos szakmai gyakorlat népszerűsítését kérték. A jövő hét folyamán a külföldi 

hallgatóknak szeretnének bográcsozást tartani, csapatépítő jelleggel.  
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Sánta Szandra Ágnes (Kommunikációs Bizottsági Elnök) elmondja, hogy volt EHÖK 

kommunikációs bizottsági ülésen, ahol elmondták, hogy május 18-án EHÖK csapatépítő lesz, 

ahova mindenkit szeretettel várnak.  Beszámol, hogy az egyenpólók rendelése folyamatban 

van.  

Balassa Szilvia (Rendezvényszervező Bizottság Elnök) videóhívásban csatlakozik az üléshez 

és megtartja beszámolóját. 

Beszámol a PUNCS-ról és az egészségnapról, arról, hogy kevés volt az érdeklődő és ennek 

megoldásához az elnökség segítségét kéri.  

Javaslat érkezik a GTI-vel való együttműködésre, mert akkor más kar hallgatóival is 

találkozhatnának a hallgatók.  

Megkéri az elnökséget, hogy a végzősök búcsúztatójának a dátumán gondolkozzanak, mert el 

kell kezdeni a szervezést, illetve elindítani a közbeszerzést.  

 

Csinyi Zsófia (Gazdasági Alelnök) beszámol, hogy bár a vezetőképző elmarad, az 

utódjelöltjének meg tudta mutatni a szervezés folyamatát.  

Elmondja, hogy az EHÖK gazdasági alelnöke kért egy éves költség tervezetet, amit ő meg is 

csinált.  

 

Soós Ákos (Seniorkoordinátor) elmondja, hogy folyamatosan tartja a seniorképzéseket, egyre 

jobban kovácsolódik össze a csapat. 

Megkéri az elnökséget, hogy aki még nem volt bemutatni az ő bizottságát, legyen szíves 

beírni magát.  

Csajkás Eszter megkéri, hogy hirdesse meg a gólyatábori szervező jelentkezést.  

 

2. Egyebek 

Csajkás Eszter megkérdezi kinek van egyebe, mivel senkinek nincs, az ülést berekeszti. 

 

17 óra 57 perckor lezárja az ülést.  
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Csajkás Eszter       Hajdu Zsófia 

Hallgatói Önkormányzat Elnöke    Ellenőrző Bizottság Elnöke 

 

 

 

Hajdu Zsófia 

Jegyzőkönyvvezető 
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