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Az ülést Kup Katica 16 óra 55 perckor megnyitja. 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Aktualitások 

2. Személyes ügyek 

3. Egyéb információk 

4. Alapszabály módosítás 

 

A napirendi pontok előtt Kup Katica megköszönte a részvételt az ELTE Kancellária 

felmérésében. 

 

1. Aktualitások 

Kup Katica (Elnök) felvette a kérdést, hogy kinek van olyan aktuális ügye, kérdése, 

amit szeretne megosztani a többiekkel. 

Havasi Lili (főszerkesztő) kérdése hangzott el először, hogy mennyi pénz van a 

Bárcziumra, mely most alakult újra egy online felületként, melyen 2 hetente fognak új 

cikkek megjelenni (az oldal jelenleg szerkesztés alatt áll, várhatóan a következő héttől 

fog indulni).  

Kup Katica megválaszolta, hogy nincsen rá keret ebben az évben, mert az idei januári 

költségvetésbe nem volt belekalkulálva.  

Csobolyó Gabriella (gazdasági alelnök) felajánlotta, hogy utána jár, de az előző éves 

költekezés hiányában ez a feladat nehezített számára. 

Bajnay Márta (kommunikációs bizottsági elnök)elvállalta az újság reklámozását, 

hogy minél több hallgatóhoz eljusson. 

Bajnay Márta kommunikációs ülésen vett részt,  ahol átbeszélték a gólyabállal 

kapcsolatos pozitívumokat és negatívumokat. A Szemeszter Eltemető nem kerül 

megrendezésre, helyette egy másik esemény lesz tartva, melyről pontosabb 

információkat később kapunk. Szó volt az Elte Jeges Est és az EHÖK Karácsony 

időpontjáról is.  

Megbeszéltük az IK HÖK tagjainak fogadását. 

Sólyom Anna az Educatio kiállításról beszélt és jelentkezőket kért az eseményre. 

Kup Katica részletezte, hogy az Esélyegyenlőségi Bizottság új játékokat vehet az 

érzékenyítő programokhoz. 

2. Személyes ügyek 

Kup Katica kérdezte az elnökséget, hogy tudnak-e szavazni egy pozíció 
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visszaállításáról, mely az Alapszabályban benne volt és vissza fog kerülni. A 

koordinálására Kollárik Blankát kérte fel.  

Az Ellenőrző Bizottság kiosztotta a szavazó lapokat, majd Soós Ákossal kiegészülve 

megszámolta a szavazatokat.  

Az Elnökség 9 ’igen’ és 0 ’nem’ szavazattal megválasztotta Kollárik Blankát 

Rendezvényszervező Asszisztensnek. 

3. Egyéb információk 

A karácsonyi húzáshoz szükséges wish list elkészítéséről volt szó, valamint egy új 

kommunikációs felület, a Slack bevezetéséről. 

A hallgatói normatíva emelkedésével az ösztöndíjak is emelkedni fognak. 

4. Alapszabály módosítás 

Kup Katica ismertette az Alapszabály módosítás tervezetét, az újításokról, valamint a 

divíziók bevezetéséről beszélt. Erről részletesebb információkat fog eljuttatni a HÖK 

tagjaihoz. A megnevezések és a feladatkörök pontosítására is sor kerül a módosítás 

alatt. 

 

Az ülést Kup Katica 18 óra 04 perckor lezárta. 
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