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Elnökségi ülés 
ELTE BGGyK HÖK 

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

2017. október 10. 17:00 

 

Jelenlévők: 16 fő 

Mandátummal rendelkezik: 8fő 

Az EB képviseletében: Csajkás Eszter, Molnár Erzsébet, Rácz Renáta Erika 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyvvezető: Rácz Renáta Erika 

 

Menyhárt Barbara az elnökségi ülést 16 óra 59 perckor megnyitja. 

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúan elfogadott. 

 

Napirend: 

1. Beszámolók 

2. Sport-és rendezvényszervező referens megválasztása 

3. Havi közéleti ösztöndíjak mértéke 

4. ELTE Feszt 

5. KAÜ 

6. Egyebek 

 

1. Beszámolók 

 

Menyhárt Barbara (HÖK elnök) nyitja meg a napirendi pontot. Megköszöni a segítségét 

azoknak, akik részt vettek a Nem az Nem! rendezvény lebonyolításában.  

Tájékoztatja az elnökséget, hogy a programon 57 regisztrált résztvevő volt, köztük más karok 

hallgatói is szép számban. Kiküldött továbbá egy kérdőívet a program értékelésével 

kapcsolatban. Szeretné a véleményeket beépíteni a későbbi programok szervezésébe. 

Összességébe pozitív véleményeket kapott. 

http://www.barczihok.elte.hu/
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Király Petra (tanulmányi alelnök) jelzi, hogy kapott ezzel kapcsolatban egy kevésbé 

kedves megnyilvánulást. 

 Menyhárt Barbara reagál rá, és jelzi, hogy ha máskor ilyesmi előfordul nyugodtan 

küldhetik hozzá. Jelzi a részt vevők számára, hogy a Külhoni programról Kiss Brigitta 

(esélyegyenlőségi referens) fog beszámolni, illetve a Dékáni Tanácson is tájékoztatták a 

vezetőséget a program kimenetét illetően.  

A Wi-fi-vel kapcsolatban nem történt előre haladás.  

Kéri az elnökséget, hogy a Gyógytea nevű kari programot népszerűsítsék, ez 2017. 

október 19-én indul el nagyon érdekes témákkal.  

Jelzi, hogy részt vett ELTE Hallgatói Önkormányzat (később: EHÖK) elnökségi ülésén, 

ahol vita alakult ki az egyetemi Ombudsman kapcsán.  

Bejelenti, hogy a 2017-es Gólyabál 2017. október 24-én lesz megtartva. Jelzi a részt vevők 

felé, hogy az időpont és a helyszín is biztos már. A sport- és rendezvényszervező referenssel 

és Porkoláb Eszterrel ( senior koordinátor) szeretné együtt megszervezni, hogy ne csak egy 

emberre háruljon ez a teher. 

Beszél még az Educatio kapcsán is. Bejelenti, hogy nem lesz EHÖK-ös pult, így több 

helye lesz a kari kitelepülőknek. Király Petra kiegészíti. Lehet, hogy megújul a formátuma a 

standoknak, azonban még nem tud róla információt, hogy milyenek lesznek, 

Menyhárt Barbara jelzi a Hallgatói Önkormányzat (később: HÖK) tagjai felé, hogy 

szenátusi ülésen nem tudott részt venni. 

Kiss Brigitta veszi át a szót, és tájékoztatja az elnökséget a Külhoni programról: 

nagyon élvezték és nagyon jó volt.  Nehezen indult, 40 perces késéssel indultak Budapestről, 

ami 1,5 órás csúszást okozott. Első nap 15 fő, majd másnap 35 fő vett részt a programon. 

Dékánhelyettes asszony fogadta őket, jó volt a fogadtatás. Nagyon aktívak voltak a 

http://www.barczihok.elte.hu/
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programon résztvevők. Nagyon sok visszajelzést kaptak, illetve a Szabadkai Rádiónak is 

adtak interjút.  

Gál Flóra (külügyi referens) bejelenti, hogy 15 darab ERASMUS pályázat érkezet be. 

Szerinte, akik pályáztak nagy valószínűséggel ki is fognak jutni. 

Vajda Kitti (tudományos ügyekért felelős megbízott) bejelenti, hogy, minden 

demonstrátori pályázat elfogadásra került. Felhívja a figyelmet a MüPa programok 

támogatására. Kájel Katát (kommunikációs referens) kéri az események promózására. 

2. Sport-és rendezvényszervező referens megválasztása 

Menyhárt Barbara megnyitja a napirendi pontot. Bejelenti, hogy két érvényes pályázat 

érkezett be. Ismerteti a választás menetét.  

Kup Katica kezdi a bemutatkozást. 

Elsőéves hallgató. A gólyák számára indított programokon részt vett. A gólyatáborban 

találkozott a HÖK tagjaival, ahol nagyon megtetszett neki. Ekkor döntötte el, hogy 

csatlakozni szeretne. Főként az eddig részt vett programok inspirálják, sok ötlete van. A 

Gólyabált nagyon várja, egyenlőre nem tudja mire számíthat szervezés terén. 

Csatár Orsolyával közösen szervezik a Kitárt Ajtók Ünnepe nevű rendezvényt. A művészetek 

köré szeretnék felépíteni. Illetve tavalyról  az A tipikus délutánokat szeretné visszahozni. 

Fontosnak tartja a csapat összetartozását, így szeretne időt szánni a csapatépítésre. Úgy 

gondolja, hogy azért lenne jó a tisztségre, mert maximalista, kreatív és sok jó ötlete van. 

A részt vevők közül kérdések érkeznek hozzá: 

- Menyhárt Barbara: Nyáron a FINA VB tevékenykedtél. Milyen tapasztalatokat 

szereztél, amiket itt is tudnál alkalmazni?  

- Válasz: Óriási csapattal kellett együtt dolgozni. Az ő feladatuk a szervezés, szabályok és 

határidők betartása volt. Szerette ki venni a részét a munkából. Szeretett együtt működni és 

összedolgozni a többiekkel.  

http://www.barczihok.elte.hu/
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- Menyhárt Barbara: Mi történne akkor, ha megválasztanák, illetve ha nem választanánk meg 

téged? 

- Válasz: Nehéz kérdés. Ha megválasztanátok, akkor enyém lenne a tisztség. Belevetném 

magam a HÖK életébe, besegítenék a folyó programokba. Kikérném a tanácsaitokat, korábbi 

tapasztalataitokat egy-egy szervezés során. Ha nem kapnám meg a bizalmat, akkor azon 

dolgoznék, hogy legközelebb bekerülhessek a HÖK-be. Szeretnék a részese lenni az egyetemi 

közéletnek.  

- Menyhárt Barbara: Mennyire sikerült tájékozódni a tisztségről, feladatkörről? 

- Válasz: Beszélgetettem korábban Eszterrel, jegyzeteltem is. Sikerült összerakni mit kell 

később csinálni, és ezek nem voltak meglepő dolgok. 

- Gál Flóra: Külügy érdekelné-e, ha nem sikerül a rendezvényszervező referensi tisztséget 

betölteni? 

- Válasz: Lát benne lehetőséget. 

- Kis Brigitta: Mit is szeretne lenni? HÖK tisztségviselő vagy kifejezetten 

rendezvényszervező? 

- Válasz:  Mindenen, amit elmondott. 

- Kis Brigitta: Rendezvényt hogyan kezdene el szervezni? 

- Válasz: Csapatban kezdene el dolgozni. 

- Király Petra: Kivel? 

- Válasz: HÖK-kel és a sport ügyekért felelős megbízottal. Biztos, hogy nem egyedül. 

- Király Petra: Gondolkozott-e azon, hogy újraszervezi a bizottságot? 

- Válasz: Nem ismeri még őket, de ettől függetlenül nem oszlatná fel. 

http://www.barczihok.elte.hu/
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Csatár Orsolya: 

Autizmus spektrum zavar és tanulásban akadályozottak szakirányokon van. Most költött fel 

Budapestre. Jelenleg a Starbucksban dolgozik, emellett táncol. Szeret rendezvényeket 

szervezni és sok mindent bevállalni, emiatt nagyon jól tudja beosztani az idejét. 

Szeret csapatban dolgozni. Lelkes személynek tartja magát, szereti a kreativitását kiélni, 

illetve maximalista. A jövőben szeretne tánc terapeuta lenni. 

Programja:  

Legfontosabbnak a megbízhatóságot tartja a rendezvényszervezés kapcsán.   Korábban 

szerepet vállalt már a Campus Discovery és A Nem az Nem! rendezvény megszervezése 

kapcsán. 

A rendezvényszervező bizottságot elengedhetetlennek tartja a gördülékeny munkához. 

Menyhárt Barbara: Melyik két fontosabb elemet emelné ki a programjából? 

Kitárt Ajtók Ünnepe, ahol az aktuális témának a művészeteket szeretnék választani. Puncs 

lenne a másik. Szeret bulizni, és érdekli milyen egy nem szakmai rendezvényt megszervezni. 

Résztvevők közül kérdések érkeznek hozzá: 

- Csajkás Eszter (Ellenőrző Bizottsági tag): Nem fél, hogy kevés ideje marad a munka 

mellett erre? 

- Válasz: Néha fél, de közben pedig nem tud otthon ülni, mindig szervez magának 

valami programot. Megtanulta jól beosztani az idejét. 

- Kiss Brigitta: Sok a spontán program. Van-e beosztás a munkahelyén? 

- Válasz: Igen 

- Kis Brigitta: Hány órában? 

- Válasz: Heti 20. 

- Gál Flóra: Érdekelné- e a külügy vagy kifejezetten csak a rendezvényszervezés miatt 

pályázott? 

http://www.barczihok.elte.hu/
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- Válasz: Maga a HÖ, mint rendszer érdekli, és szeretne tisztségviselő lenni. Akkor is 

szeretne beszállni ebbe a csapatba, ha nem sikerülne a rendezvényes tisztséget 

megszereznie. Nyitott minden lehetőségre. 

- Menyhárt Barbara: Mi lenne, ha megválasztanák, és  mi lenne, ha nem? 

- Válasz: Ha igen örülne neki. Folytatná a munkát, élvezi Katicával együtt végzett 

munkát. Ha nem, akkor sem lenne a csalódott. Belépne a rendezvényszervezői 

Bizottságba.  

Rövid vitát folytatnak a HÖK tagjai. 

Menyhárt Barbara felkéri az Ellenőrző Bizottságot a szavazás levezényléséhez. 

Molnár Erzsébet (Ellenőrző Bizottság elnöke) kihirdeti az eredményt: 6 érvényes és kettő 

érvénytelen szavazattal Csatár Orsolyát választották meg a HÖK sport-és rendezvényszervező 

referensi tisztségébe. 

3. Havi közéleti ösztöndíjak mértéke 

Menyhárt Barbara kérdezi, hogy a tudományos ügyekért felelős megbízott és a 

kommunikációs referens miért nem töltötték fel megadott határidőre a beszámolójukat? 

Ezt pótolni fogják. 

Gál Flóra Magának C kategóriát javasol. 

Kájel Kata szintén alacsonyabb kategóriát javasol magának, mert nem tudta időben feltölteni 

a beszámolóját, illetve mulasztott el elnökségi üléseket. Menyhárt Barbara B kategóriát ajánl 

neki, eredetileg az elmúlt időszakra nézve A kategóriát szeretet volna adni neki, de így inkább 

a B-t ajánlja meg. 

Vajda Kitti elfelejtett a beszámolóját feltölteni. B kategóriát javasolnak neki, szintén az elmúlt 

időszakban végzett munkája végett. 

Az elnökség egyhangúan támogatja. 

 

http://www.barczihok.elte.hu/
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4. ELTE Feszt 

Király Petra bejelenti, hogy a BTK A épületben lesznek, két teremben. Kiss Brigittától 

szeretne kérni pár játékot a programhoz. 

Bejelenti, hogy tavaly a teremőrök központilag voltak megbízva, idén azonban a HÖK-ből 

kellene két ember erre, röviden ismerteti a feladatot. 

Jelzi, hogy nem tudott autót szerezni, emiatt szigorúan csak annyi játékot tudnak vinni, 

amennyi a kezükben elfér. 

Menyhárt Barbara felveti, hogy ha valamelyik oktató megy autóval, akkor lehetne vele 

egyeztetni, hogy segítsen át vinni pár elemet. 

5. KAÜ 

Kup Katica ismerteti, hogy mire jutottak eddig. Szeretnék témakörnek a művészeteket 

választani, amihez sok mindent lehetne csatolni. A tagok egyhangúan támogatják. 

Vajda Kitti felveti, hogy civil szervezeteket is lehetne hívni, illetve akkor a MüPa-t is be 

lehetne szervezni. 

Szeretnének szorólap anyagot összeállítani. Krammer Dóra (főszerkesztő) felajánlja nekik, 

hogy akár a decemberi Bárcziumba is bekerülhet. 

6. Egyebek 

Csinyi Zsófia (gazdasági alelnök) beszél a tervezet vezetőképzőről. 2017. november 24-26 

között szeretnék megszervezni, mivel se előtte, se utána nem igazán jók az időpontok. A 

Gólyabál időpontja viszont november 24. 

Felvetik a résztvevők a decemberi lehetőséget, hogy ott még egy hétvége, azonban ezt 

gyorsan elvetik. 

Kiss Brigitta jelzi, hogy neki időpontban sem alkalmas. Az elnökség nagyobb része szintén 

jelzi, hogy nekik sem. 

Kisebb vita után megegyeznek, hogy nem lesz vezetőképző ebben a félévben. 

Menyhárt Barbara kéri Csinyi Zsófiát, hogy a toner-rendeléssel kapcsolatban fellépett 

problémának járjon utána.  

Csajkás Eszter jelzi, hogy szívesen elvállalja a baba-mama szobával kapcsolatos teendőket. 

http://www.barczihok.elte.hu/
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Krammer Dóra jelzi, hogy novemberben fog megjelenni az első Bárczium. Illetve 

vizsgaidőszakban nem fog megjelentetni számot. 

Menyhárt Barbara  18 óra 24 perckor  lezárja az ülést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGGYK HÖK elnök       EB elnök 

 Menyhárt Barbara             Molnár Erzsébet 

 

 

 

jegyzőkönyvvezető 

Rácz Renáta Erika 

 

 

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