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Elnökségi Ülés 

2019. szeptember 24., 18:15 

 

 
Jelenlévők: 9 fő, amely az ülés végére 8 főre csökken 

Mandátummal rendelkezők: 6 fő  

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Kerekes Petra  

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Kerekes Petra 

 

Kup Katica Anna az ülést 18 óra 17 perckor megnyitja. 

 

 Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Tisztségviselők beszámolói 

2. Hírek, aktualitások 

3. Gólyatábor beszámolók 

4. Személyi ügyek  

5. Egyebek 

 

1.Tisztségviselők beszámolói 

Kup Katica Anna (Hallgatói Önkormányzat Ügyvivő Elnöke): Megnyitja az ülést az első 

napirendi ponttal.  

Soós Ákos (Seniorkoordinátor): Elmondja, hogy a Kocsmatúra feladatainak előkészítésében 

vett részt. Megjegyzi, hogy tisztségviselői pályázatok kiírásának ideje alatt beszélni fog 

Schliszka Tamással a seniorkoordinátori tisztségről, mert Tamás előzetesen már érdeklődött 

erről a pozícióról.  

Bajnay Márta (Kommunikációs Bizottsági Elnök): Elmondja, hogy a Gólyabál szervezése 

folyamatban van, az ELTE HÖK részéről Kovács Viktória felkereste az összes kar 

rendezvényszervező referensét, ő lesz az esemény koordinátora.  
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Monoki Fanni (Szociális Bizottsági Elnök): Elmondja, hogy sok ülésen vett részt. A 

tanulmányi ösztöndíjról elmondja, hogy az előző napon lett volna egy Kari Ösztöndíj 

Bizottsági ülés, amin erről szavaztak volna, azonban ez sajnos határozatképtelenség miatt 

elmaradt.  A még nem hivatalos tanulmányi ösztöndíj kreditindexeket és összegeket ismerteti 

a tagokkal. 

Sólyom Anna (Tanulmányi Alelnök): Elmondja, hogy jelenleg az ELTE-feszt szervezésében 

vesz részt. Elmondja, hogy a rendezvényre szükség lenne 2 hallgatóra, akik az embereket 

terelnék a terembe, 1 hallgatóra, aki a kollégiumi ügyekben jártas (itt Filiczki Sára került 

szóba, mint Kollégiumi Referens), valamint 2 teremfelügyelőre. Elmondja, hogy jó lenne, ha 

a rendezvényre a HÖK-tagok mennének el, mivel így az érdeklődők specifikusabb 

információkhoz is hozzájuthatnának. Az Esélyegyenlőségi Bizottság is menne a 

rendezvényre, ennek az egyeztetése még folyamatban van. Sólyom Anna tájékoztatja az 

Elnökség tagjait, hogy már van egy 2 főből álló bizottsága, akiket lehet, hogy elvinne az 

ELTE-fesztre. 

Kup Katica Anna (Ügyvivő Elnök): Elmondja, hogy a gólyahajóval kapcsolatban még nem 

tud részleteket. Amennyiben ezt az eseményt másik karral tartanánk, akkor ő az Informatikai 

Karral szeretne szövetkezni, akik erre az ötletre nyitottnak látszanak. Bajnay Márta 

megjegyzi, hogy nem kellene a Gólyahajót és a Gólyabált egy hónapon belülre, októberre 

szervezni, mivel mindkettő fizetős rendezvény, amit sok hallgató nem engedhet meg 

magának. Soós Ákos a Gólyahajó helyett, ha azt nem sikerülne megszervezni, egy bulit 

szervezne közösen az Informatikai Karral. Ez az ötlet továbbítva lett Balassa Szilviának, 

Rendezvényszervező Referensnek. 

Soós Ákos elhagyja az ülést. 

Csobolyó Gabriella (Gazdasági Alelnök): Tájékoztatja az Elnökség tagjait, hogy a 

vezetőképző november 8-10. között lesz, a helyszín egyelőre még nincs lefixálva. Elmondja, 

hogy már számos ajánlatkérést küldött szállodáknak és panzióknak, azonban vagy még nem 

válaszoltak a megkeresésre, vagy elutasították a jelentkezését, így tovább folytatja a keresést. 

Kup Katica Anna az Elnökség javaslatait várja arra vonatkozóan, hogy milyen előadókat 

hívjunk meg a Vezetőképzésre. Monoki Fanni szeretne egy előadót, aki a szociális ügyek 

témájában tartana egy rövid képzést. Sólyom Anna egy informatikai képzést szeretne, ami az 

Excel-kezelésről és különböző internetes posztok szerkesztéséről szólna. 
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Sólyom Anna (Tanulmányi Alelnök): Elmondja, hogy bár előzetesen elvállalta a HÖK-ös 

pulóvereknek való utánajárást és ajánlatkérést, azonban ezt nem sikerült megcsinálnia, mivel 

rengeteg elfoglaltsága és kötelezettsége volt az évkezdés miatt. Csobolyó Gabriella elvállalja, 

hogy besegít a keresésben.  

Hajdu Zsófia becsatlakozik az ülésbe. 

Kup Katica Anna (Ügyvivő Elnök): Elmondja, hogy a novemberi Szenátusi ülésre kell 

összerakni az új Alapszabály-módosítást. Tájékoztatja a tagokat, hogy október 18-20. között 

HÖOK Küldöttgyűlés lesz Marosvásárhelyen, melyen rajta kívül részt vehet plusz egy 

Elnökségi tag, amennyiben valakinek kedve lenne ehhez. Elmondja, hogy ebben az évben is 

aláírásra kerül egy szerződés a MÜPA-val, melynek köszönhetően a MÜPA koncertet tart az 

évközi rendezvényeinken.  Elmondja, hogy a Gyógypedagógia fejlesztéséért alapítvánnyal is 

szerződést kötöttünk, ami azzal a kötelezettséggel jár a HÖK részéről, hogy a személyi 

jövedelemadó 1%-ának felajánlását kell hirdetnünk, ennek a befolyó összegnek az 50%-át 

pedig fel tudjuk majd használni hallgatói célokra. Elmondja, hogy a Viwa Kft.-vel 25000 Ft-

os megállapodást fog kötni, melynek értelmében a HÖK plakátokkal fogja népszerűsíteni a 

céget. Elmondja, hogy a Flix-bus-szal, valamint ELTE Innovációs Központtal is 

együttműködésben vagyunk, utóbbi kérése mindössze annyi, hogy hirdessük meg a 

rendezvényeiket. Tájékoztatja a tagokat, hogy egy szabadulószobával is együttműködést 

kötött, vállalta, hogy népszerűsítjük a céget, ennek köszönhetően az Elnökség tagjai egy 

csapatépítőn vehetnek részt a szabadulószobában. Elmondja, hogy a Gólyabálról a következő 

napon lesznek majd egyeztetések. Egyelőre annyit lehet tudni a rendezvényről, hogy 

novemberben kerül megrendezésre, lesz ételjegy is, valamint, hogy a hagyományoknak 

megfelelően a gólyatáncok is lesznek. Megköszöni Bajnay Márta segítségét, aki a Kutatók 

éjszakájára toborzott segítőket.  

 

2. Hírek, aktualitások 

Kup Katica Anna (Ügyvivő Elnök): Elmondja, hogy a HÖOK Küldöttgyűlésen nagyon 

fontos lenne részt vennie a HÖK-nek, valamint tájékoztatja az Elnökség tagjait a másnapi 

Kari Tanács üléséről. Tájékoztatja Csobolyó Gabriellát, hogy új közbeszerzési eljárási 

ügyrend kerül majd a későbbiekben elfogadásra, ezt a dokumentumot továbbítja majd neki. 

Elmondja, hogy megkeresték őt a 09. 27-i globális klímasztrájkkal kapcsolatban. Az 
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Elnökségi tagok egyetértenek abban, hogy az esemény megosztásra kerüljön a Facebook-, és 

Instagram-felületeken. Megkéri az Ellenőrző Bizottság tagjait, hogy az elnökválasztás 

részeredményeit és a százalékokat minden nap jegyezzék fel annak érdekében, hogy tudjuk, 

hogy mennyire kell a közösségi felületeken népszerűsíteni a szavazást. Elmondja, hogy 

november 26-27-én Fogyatékosságtudományi konferencia lesz a Bárczin. Elmondja, hogy a 

kiutalási listák elfogadásra várnak, a pénz októberben fog megérkezni.  

Csobolyó Gabriella (Gazdasági Alelnök): Felveti, hogy a Végzősök búcsúztatóján a 

rendezvényes bizottság tagjai nem kaptak pénzt a munkájukért. Kup Katica Anna és Monoki 

Fanni abban egyeznek meg, hogy októberben összeírásra kerülnek a nevek és az októberi 

utalási listán rajta lesznek.  

Sólyom Anna (Tanulmányi Alelnök): Felhívja az Elnökségi tagok figyelmét arra, hogy 

Monoki Fanninak, mint Szociális Bizottsági Elnöknek nagy szüksége lenne egy bizottságra. 

Megkéri Monoki Fannit, hogy az egyszeri közéleti ösztöndíjak leadásának határidejét tegye 

közzé az Elnökségen belül.  

Monoki Fanni (Szociális Bizottsági Elnök): Felveti azt a hallgatói panaszt, miszerint a büfés 

és a menzás ételek elég drágák, valamint hogy a minőségük sem a legjobb. Bajnay Márta 

elvállalja, hogy írni fog a büfé és menza üzemeltetőjének. 

Bajnay Márta elhagyja az ülést.  

Kup Katica Anna (Ügyvivő Elnök): Megjegyzi, hogy a HÖK-iroda elég piszkos, így beszélni 

fog a takarítókkal erről.  

Az ülést Kup Katica Anna 19 óra 35 perckor lezárja. 

 

Kup Katica Anna        Kerekes Petra 

Hallgatói Önkormányzat Ügyvivő Elnöke     Jegyzőkönyvvezető 

  

 

 

Hajdu Zsófia 

Ellenőrző Bizottság Elnöke 
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