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Elnökségi Ülés 

2019. június 11., 17:00 

 

 

Jelenlévők: 12fő, mely az ülés során 12 főre csökken 

Mandátummal rendelkezők: 5 fő  

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Kerekes Petra  

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Kerekes Petra 

 

Csajkás Eszter az ülést 17 óra 10 perckor megnyitja 

 

 Az előzetesen kiküldött napirendi pontok  

1. Személyi ügyek  

2. Aktualitások  

3. Egyebek 

 

 

 1.Személyi ügyek  

Csajkás Eszter (Hallgatói Önkormányzat Elnöke): Megnyitja az ülést az első 

napirendi ponttal.  

Csajkás Eszter elmondja, hogy személyi ügyekben három tisztségről kell 

szavaznia az elnökségnek Bajnay Márta kommunikációs referens, Csobolyó 

Gabriella gazdasági alelnök és Sólyom Anna tanulmányi alelnök jövőbeni 

tisztségeiről.  
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Sólyom Annát, Bajnay Mártát és Csobolyó Gabriellát felkéri pályázata 

bemutatására, amiket előzőleg az elnökség megkapott.  

Sólyom Anna (tanulmányi bizottsági elnök jelölt): Elmondja terveit és 

elképzeléseit a Hallgatói Önkormányzatban (HÖK).  

Bajnay Márta (kommunikációs bizottsági elnök jelölt): Ismerteti terveit és 

elképzeléseit a Hallgatói Önkormányzatban (HÖK). 

Csobolyó Gabriella (gazdasági alelnök jelölt): Elmondja, hogy mivel eddig 

nem tudott bepillantást nyerni a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) gazdasági 

részének működésébe, ezért megválasztása után az első hónapokat a 

feladatokkal való ismerkedéssel és betanulással töltené.  

Csajkás Eszter felkéri Soós Ákost, hogy legyen a szavazatszámláló bizottság 

tagja. Ezt a mandátummal rendelkezők egyhangúan elfogadják. 

Csajkás Eszter felkéri az Ellenőrző Bizottságot a szavazócédulák kiosztására, 

majd a szavazás után azok megszámlálására. 

A három jelöltről való szavazás egyszerre kerül lebonyolításra a gyorsabb 

munkavégzés miatt. 

A jelöltek mind elhagyják a termet.  

Balassa Szilvia webmail-en keresztül adja le szavazatait. 

A szavazatok leadása után az Ellenőrző Bizottság visszahívja a jelölteket a 

terembe. 

 

A szavazatok alapján megállapítható, hogy 5 igen, 0 nem arányú szavazással 

Sólyom Anna az új tanulmányi alelnök. 

A szavazatok alapján megállapítható, hogy 5 igen, 0 nem arányú szavazással 

Bajnay Márta az új kommunikációs referens. 
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A szavazatok alapján megállapítható, hogy 5 igen, 0 nem arányú szavazással 

Csobolyó Gabriella az új gazdasági alelnök. 

 

Csajkás Eszter: Elmondja, hogy a megválasztott tagoknak a másnapi Kari 

Tanácson, Küldöttgyűlésen kell majd részt venniük. 

Csajkás Eszter megkéri Hajdu Zsófiát, hogy írjon egy listát Losoncz Máriának 

(hivatalvezető) azokról az új tagokról, akiknek a másnap Kari Tanács Ülésre 

kell menni. 

Csajkás Eszter megkéri Monoki Fannit (szociális bizottsági elnök), hogy 

vegyen részt a másnapi Küldöttgyűlés ülésén. 

 

Csajkás Eszter megnyitja a második napirendi pontot. 

2. Aktualitások 

Csajkás Eszter megkéri a tisztségviselőket, hogy számoljanak be a gólyatábori 

tudnivalókról. 

Kup Katica (Mentorkoordinátor): Elmondja, hogy a gólyatábor augusztus 

22-26. között lesz Balatonlellén. Tájékoztatja a résztvevőket, hogy találkozott a 

gólyatábor főszervezőivel, ennek során a költségvetést elfogadták. Elmondja, 

hogy Balassa Szilviával folyamatosan egyeztetnek a gólyatábor részleteiről, 

azonban még a szervezés elején tartanak. Következő lépésként a tábor 

szervezőivel veszi majd fel a kapcsolatot.  

Balassa Szilvia (Sport- és rendezvényszervező referens): Elmondja, hogy a 

gólyatábor feladatait kell majd a későbbiekben kiosztani. Elvállalja, hogy 

beszél a BEAC-cal a gólyatábor részleteiről. 

Soós Ákos (Seniorkoordinátor): Elmondja, hogy a programok megszervezését 

team munkában szeretné megcsinálni Kup Katicával és Balassa Szilviával. A 
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Szakmai naphoz szükséges felszerelések és kiegészítők beszerzését Balassa 

Szilvia vállalja magára.  Megkéri a tisztségviselőket, hogy gondolkodjanak 

valamilyen közösségépítő játékon, ami a gólyatábor egyik záróprogramja 

lehetne.  

Soós Ákos (seniorkoordinátor): Elmondja, hogy a vizsgaidőszakban szünetel 

a senior-képzés, azonban a vizsgaidőszak lezárulását követően újraindul.  

Csajkás Eszter lezárja a második napirendi pontot. 

Balassa Szilvia elhagyja az ülést. 

 

3. Egyebek 

Csajkás Eszter: elmondja, hogy dr. Zászkaliczky Péter dékán úr levelet írt a 

Kancellár Úrnak a kar környékének nem megfelelő közbiztonsága miatt. Erre 

válasz azonban még nem érkezett.  

Csajkás Eszter elmondja, hogy valószínűleg következő héten csütörtökön 

(06.20.) lesz Küldöttgyűlés. Tájékoztatja a tagokat, hogy a hivatalos lemondása 

valószínűleg következő héten hétfőn történik majd meg, emiatt Ügyvivő 

elnököt kell majd választani.  

Mivel az új Alapszabály értelmében a leköszönő elnök jelöli ki, az ügyvivő 

Kup Katica. 

 Kup Katica Ügyvivő elnöki jelölését a mandátummal rendelkező 

tisztségviselők egyhangúan elfogadják. Csajkás Eszter emlékezteti Hajdu 

Zsófiát, hogy Alapszabályt kell módosítani, Ügyvivő elnököt választani, EHÖK 

Küldöttgyűlés póttagokat és rendes tagokat választani, valamint a nemsokára 

megüresedő külügyi referensi posztra pályázatot kiírni.  
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Kup Katica (Mentorkoordinátor): Elmondja, hogy megalakult a Nemzetközi 

Ügyek Bizottsága, valamint hogy a gyakornoki program keretén belül szükség 

lesz egy pozíció kiírására. 

 

Az ülést Csajkás Eszter 17 óra 53 perckor lezárja.  

 

 

 

Csajkás Eszter       Kerekes Petra 

Hallgatói Önkormányzat Elnöke    Jegyzőkönyvvezető 

  

 

 

 

Hajdu Zsófia 

Ellenőrző Bizottság Elnöke 
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