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Elnökségi Ülés 

2019. február 28, 17:00 

 

Jelenlévők:13 fő, az ülés során ez 10 főre csökken 

Mandátummal rendelkezők: 6 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Oláh Regina 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Zsófia 

 

Csajkás Eszter az ülést 17 óra 13 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 Monoki Fanni szociális alelnök, Krausz Enikő esélyegyenlőségi referens és 

Ballai Viola Lilla elnöki megbízott jövőbeni tisztségeiről.  

Monoki Fannit felkéri pályázata bemutatására, amit előzőleg az elnökség megkapott.  

Monoki Fanni (szociális alelnök jelölt): Elmondja terveit és elképzeléseit a Hallgatói 

Önkormányzatban (HÖK).  

Csajkás Eszter felkéri az Ellenőrző Bizottságot a szavazócetlik kiosztására majd a szavazás 

után, azok megszámlálására. 
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A szavazatok alapján megállapítható, hogy 6 igen, 0 nem arányú szavazással Monoki Fanni 

az új szociális alelnök. 

Csajkás Eszter: Elmondja, hogy az elnöki megbízott tisztségre Balla Viola Lillát javasolja, 

mert előzőleg már sokat dolgozott a HÖK-ben és ismeri annak működését.  

Az ellenőrző bizottság kiosztja a szavazó cédulákat, Ballai Viola Lilla elhagyja a termet. Az 

elnökség szavaz. Ballai Viola Lillát az Ellenőrző Bizottság visszahívja a terembe.  

Az elnökség egyhangúan megválasztotta Balla Viola Lillát elnökségi megbízottnak. 

Krausz Enikő pályázott a megürült esélyegyenlőségi referens posztra. Enikő sajnos nem 

tudott megjelenni személyes okok miatt az ülésen, azonban pályázatát nem kívánta 

kiegészíteni. Az ellenőrző bizottság kiosztja a szavazócédulákat.  

Az elnökség szavaz. Krausz Enikő  6 igen és 0 nem szavazattal megválasztásra került. 

 

Csajkás Eszter megnyitja a második napirendi pontot.  

2. Aktualitások 

Csajkás Eszter felkéri az Ellenőrző Bizottság leköszönő elnökét, Burján Bernadettet, hogy 

mondja el aktualitásait.  

Burján Bernadett (Leköszönő EB elnök): Elmondja, hogy a lemondását az elnökségnek 

elküldte és utódjának az ellenőrző bizottság, ülésén 2019.02. 26-án Hajdu Zsófiát választotta. 

Kiegészíti, hogy a jövőben küldöttgyűlési tisztségre tervez jelentkezni. 

 

Király Petra (tanulmányi alelnök): Beszámol arról, hogy megkezdte utódja, Sólyom Anna, 

betanítását, ami jól halad. Továbbá említi, hogy a hallgatók többsége elvitte a demonstrátori 

pályázataikat.  

Sánta Szandra Ágnes (kommunikációs referens): Elmondja, hogy a megelőző napi 

Kommunikációs Bizottsági ülésen nem tudott részt venni, ellenben utódja, Bajnay Márta ott 

volt, aki tájékoztatta Szandrát az ott elhangzottakról. Elhangzott, hogy áprilisban EHÖK 

vezetőképzés lesz. Karunkon ebben a tanévben nem lesz évkönyv. Az ELTE meg fog hirdetni 

operatív bizottságot, aminek részletei még nem tisztázottak. 
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Szandra továbbá említi, hogy a különböző közösségi oldalakon igyekszik növelni az aktivitást 

a következő hónapban. 

Csajkás Eszter: Közbevetőleg megjegyzi, hogy a különböző ösztöndíjakról is kellene posztot 

kirakni.  

Balla Viola Lilla (elnöki megbízott): beszámol a lezajlott SHST-ülésről, ahol elhangzott, 

hogy a bizottság egy kisokos létrehozását tervezi, amiben a szakirányokhoz szükséges 

kompetenciákat, készségeket gyűjtené össze. 

Továbbá felmerültek az utcai támadások, amiknek megoldására hallgatók történeteit várja a 

HÖK, akik már sajnálatos módon tapasztalták a közbiztonság problémáit az egyetem 

közelében, mert csak közös erővel lehet valamit tenni ezek ellen. 

Csajkás Eszter felhívja a figyelmet az eddigi adakozási lehetőségekre, mert ott is a 

hallgatóknak kellene megmozdulnia.  

Balla Viola elhagyja az ülést. 

Csajkás Eszter: Elmondja, hogy a március 7-én tartandó konferenciához még szükség van 

önkéntesekre, akik toborzásához a HÖK segítségét kéri. 

Csinyi Zsófia (gazdasági alelnök): Elmondja, hogy leadta a toner rendelést, ebbe bevonva az 

utódjelöltet is. Felhívta a figyelmet arra, hogy tájékoztassuk a hallgatókat az ELTE új 

iskolaszövetkezetéről.  

Soós Ákos (seniorkoordinátor): Elmondja, hogy március 1-jén 16.30-tól lesz a senior 

válogató, ahová 13 hallgató jelentkezett.  

 

Csajkás Eszter lezárja a második napirendi pontot. 

 

3. Egyebek 

Csajkás Eszter: Megkérdezi, hogy van- e valakinek egyebe. 

Soós Ákos: Megkérdezi, hogy a seniorok jelentkezését hozza-e magával a bírálók számára, 

amire igenlő választ kap. 

Csajkás Eszter megkérdezi, hogy hány seniort választ ki Ákos. 

Soós Ákos azt válaszolja, hogy tervek szerint 10-et. 
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Csajkás Eszter elmondja, hogy Király Petrával egyeztetve felkérik a demonstrátorokat, hogy 

írjanak egy rövid összefoglalót, miért szeretnek demonstrátorok lenni.  

Csajkás Eszter még egyszer kiemeli a közösségi oldalak használatát, az aktualitások közlését 

a hallgatók felé. 

Csajkás Eszter rákérdez a félév rendezvényeire. 

Balassa Szilvia (sport- és rendezvényekért felelős referens) válaszol, hogy szervezés alatt 

van az egészségnap, PUNCS, és a végzősök búcsúztatója, amiknek részletei még pontosításra 

várnak.  

Csajkás Eszter javasolja, hogy az előkészületekről vezessen táblázatot, ahová minden 

szükségletet felvezethet, amit küldjön át Csinyi Zsófiának, aki a beszerzésekért felel. Illetve a 

végzősöknek szóló videó ügyében keresse meg az illetékest.  

Csinyi Zsófia elmondja, hogy a termékrendelések átfutási ideje legalább két hét, ezért az 

esemény előtt hosszabb időt hagyjon erre.  

Csajkás Eszter felveti, hogy az egészségnapot össze lehetne kötni a környezetvédelemmel, 

így a programok között megjelenhetne a szelektív hulladékgyűjtésre való felhívás is.  

Csajkás Eszter szól, hogy a videó ügyében a tanárokkal is fel kell venni a kapcsolatot, illetve 

a tanulmányi hivataltól el kell kérni a végzős hallgatók névsorát, azokból a bármilyen szerepet 

betöltőket, HÖK-ösöket kiválogatni, számukra az ajándékot meg kell beszélni a 

végzősbúcsúztatóra.  

Csajkás Eszter elmondja, hogy a gólyatáboros előkészületeket hamarosan el kell kezdeni és a 

szervezők toborzását. 

A következő pont a csapatépítő program. Várhatóan március 29-é kerül rá sor. Továbbá 

szeretne egy szakmai napot tartani, annak érdekében, hogy az újak is megismerjék a HÖK 

működését és a tagok különböző feladatait, aminek előzetes dátuma április 6. délelőtt. A sok 

dátum megjegyzésének megkönnyítésére Eszter létre fog hozni egy közös naptárat, amit 

mindenki meg fog tudni tekinteni.  

Csajkás Eszter elmondja, hogy lesz HÖOK KGY, amire várja a jelentkezőket. Továbbá nagy 

szükség van a rendezvényszervezői csapatban új tagokra, akik toborzása főként az új 

hallgatók feladata.  
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Szükségesnek bizonyul egy közösség létrehozása, akik azért fáradoznának, hogy az egyetem 

épületét és annak környékét szebbé tegyék, erről az elnökség még nem határozott döntés a 

későbbiekben várható. 

Az elnökség meghatározta a következő ülés időpontját, ami március 12. 17.15.  

Csajkás Eszter elmondja, hogy az újak is készíttessenek képet magukról a HÖK honlapjára. 

Sánta Szandra felveti a HÖK-ös pólókkal kapcsolatban, hogy többet rendeljünk, hogy a 

később csatlakozóknak ne kelljen folyamatosan újat rendelnie. 

Az elnökség egyetért. 

Végül az ülés lezárásra kerül 19 óra 30 perckor. 

 

  

           Csajkás Eszter                 Hajdu Zsófia  

Hallgatói Önkormányzat Elnöke          Jegyzőkönyvvezető 

    

 

     Hajdu Zsófia 

    Ellenőrző Bizottság Elnöke 

 

 


