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Elnökségi ülés 
ELTE BGGyK HÖK 

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

2017. szeptember 26. 17:00 

 

Jelenlévők: 14 fő 

Mandátummal rendelkezik: 5 fő 

Az EB képviseletében: Molnár Erzsébet, Rácz Renáta Erika 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyvvezető: Rácz Renáta Erika 

Napirend előzetesen kiküldésre került, azonban változtatnak rajta. Leveszik a második 

napirendi pont b részét, mivel a Sport-és rendezvényszervező referensi tisztségre két 

érvénytelen pályázat érkezett. Az így kialakult napirendet egyhangúan támogatja az elnökség. 

 

Menyhárt Barbara az ülést 17.00 kor megnyitja 

  

 

Napirend: 

1. Beszámolók 

2. Választás 

3. Külhoni Program  

4. A Nem az Nem! rendezvény 

5. Kitárt Ajtók Ünnepe  

6. Egyebek 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Beszámolók 

Menyhárt Barbara (HÖK elnök) nyitja meg a naprendi pontot. 

Bejelenti, hogy a VIII. Gólyahajó rendben lement, illetve a tisztségviselőknek köszöni szépen 

a segítséget a beléptetésnél, ruhatárnál és dekoráció előkészítésénél. 

Tájékoztatja az elnökséget a Wi-Fi-vel kapcsolatban. Felvetette a Dékáni Tanácson az ügyet, 

illetve Dékán úr továbbította ezt az Egyetemvezetés irányába. EHÖK elnökségi ülésen is 

http://www.barczihok.elte.hu/
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jelezve lett a probléma, egyenlőre türelmet kér mindenkitől és ígéretet tesz, hogy mindent 

megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb megoldás szülessen az ügyben. 

Bejelenti, hogy a Küldöttgyűlés megtartotta pótülését a mai napon, ahol elfogadták a 

tisztségviselők ösztöndíjával kapcsolatos előterjesztést. 

Kiss Brigitta (esélyegyenlőségi referens) bejelenti, hogy részt vett EHÖK 

esélyegyenlőségi bizottsági ülésen. Nem sokára lesz egy nagyobb szabású program, amelynek 

egyik állomása a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar lesz. Ehhez előre jelzi, hogy biztos 

kell majd segítség. 

Király Petra( Tanulmányi alelnök) jelzi az elnökség felé, hogy a felvételi követelményekkel 

kapcsolatos hatályos rendelkezés megjelent a Felvételi Közlönyben, amit minél több fórumon 

terjeszteni kell.  

Krammer Dóra (főszerkesztő) Részt vett ELTE Press ülésen. Az egyetem egyenlőre 

nem kötött új szerződést a nyomdával, így a következő havi Bárczium megjelenés kapcsán 

több céggel is egyeztet. 

Porkoláb Eszter kérdezi, hogy van- e hír a 2017-es TermészetGyógyász Gólyatábor 

értékelésről.  

Menyhárt Barbara válasza, hogy felvetette ezt a szervezők körében, de nem egyeztettek 

időpontot és az visszajelző kérdőív sem került kiküldésre. 

Vajda Kitti (tudományos ügyekért felelős megbízott) bejelenti, hogy EHÖK Bizottsági 

ülésen nem tudott részt venni. Illetve szeretné kérni a MÜPA programok promozását.  

 

2. Választás 

Az Ellenőrző Bizottsági tag tisztségre egy érvényes pályázat érkezett be Csajkás Esztertől. 

Menyhárt Barbara kéri mutatkozzon be pár szóba. 

Az elnökség tagjaitól kérdéseket kap: 

Csinyi Zsófia (gazdasági alelnök): Hatvanból minden nap bejársz? Csajkás Eszter válasza: 

Igen 

http://www.barczihok.elte.hu/
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Menyhárt Barbara: Mit gondolsz az Ellenőrző Bizottság feladatköréből mi az,ami leginkább 

testhez álló számodra? Csajkás Eszter válasza: A jegyzőkönyv írás, ami leginkább 

szimpatikus. 

Molnár Erzsébet: Lesz-e még erre is energiád a család és a tanulmányok mellett? Válasz: Jól 

gazdálkodik az idővel és nagyon lelkes.  

Menyhárt Barbara a szavazatszámláló bizottságba az Ellenőrző Bizottság két tagját kéri fel. 

Az elnökség tagjai egyhangúlag megszavazzák. 

3. Külhoni Program 

Kiss Brigitta tájékoztatja az elnökséget arról, hogy hogy halad a program szervezése. Két 

szakirányt terveznek Vajdasába vinni október 5-6-án. Az utazás, étkezés szervezése már le 

lett bonyolítva, a szakmai program összeállításában vannak még hiányosságok. 

 Vajda Kitti ígéretet tesz, hogy amennyiben a munkacsoport össze tud még ülni néhányszor, 

akkor behozzák a jelenlegi lemaradást.  

 

4. A Nem az Nem! című rendezvény 

Kájel Kata (kommunikációs referens) a héten megkezdi a rendezvény promózását a 

facebookon, a plakátok és grafikák már elkészültek hozzá. 

Simon Eszter Menyhárt Barbara segítségét kéri a teremfoglaláshoz. Megállapodnak a C105 és 

C107-es termekben. Megbeszélik továbbá, hogy milyen technikai felszerelésre van szükség: 

projektor, mikrofon, hangfal. 

 

5. Kitárt Ajtók Ünnepe 

Menyhárt Barbara felveti az elnökségen, hogy ki kell alakítani a rendezvény koncepcióját. 

Mivel jelenleg senki sem tölti be a Sport- és rendezvényszervező referensi tisztséget az 

elnökség tanácsát kéri. Abban állapodnak meg, hogy a két jelenlegi pályázó (amennyiben 

elfogadják) dolgozzon együtt a koncepció kialakításán. 

 

http://www.barczihok.elte.hu/
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6. Egyebek 

Menyhárt Barbara felhívja az elnökség figyelmét a Kutatók Éjszakája nevű rendezényre, 

illetve a a szeptember 30-i projektnapra.  

Szeretné kérni továbbá az elnökséget arra is, hogy a havi beszámolókat időben készítsék el. 

 

 

Menyhárt Barbara 18.36-kor az elnökségi ülést lezárja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGGYK HÖK elnök       EB elnök 

 Menyhárt Barbara       Molnár Erzsébet 

 

 

 

jegyzőkönyvvezető 

Rácz Renáta Erika 
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