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

2016.11.22. 18 óra 35 perc

Jelenlévők: 14 fő

Mandátummal rendelkezik: 6 fő

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Kincses Petra, Molnár Erzsébet, Rácz Renáta Erika

Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezető: Kincses Petra

Sztrecsko Boglárka az ülést 18 óra 35 perckor megnyitja.

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúlag elfogad.

Napirend: 

1. Beszámolók

2. Kitárt Ajtók Ünnepe

3. Gólyabál

4. Egyéb

1. Beszámolók

Sztrecsko Boglárka: november 16-án volt ELTE HÖK elnökségi ülésen, ahol jelen volt Pozsár

Szentmiklósy Zoltán. Gólyabálokról volt szó röviden. A gazdasági alelnöknek kell leadni a 

negyedéves NKOH bejelentés tervét. Szombathelyen lesz december 9-én nyíltnap. Volt 

Küldöttgyűlés november 17-én, ahol felmerült néhány új probléma, amit majd a későbbiekben

fogunk megoldani. November 21-én volt DT, elhangzott, hogy kijött az új diploma rangsor. 

November 22-én Ellenőrző Bizottsági megbeszélés volt, jövő hétre meglesz az új elnöke a 

bizottságnak. Vajda Kittivel egyeztetés folyt a budapesti iskolák jelentkezését (13 db) illetően,

ezeken a helyeken lesznek a kart népszerűsítő projektek.
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Margitai Anna: a TTK-n új mentorkoordinátort választottak, felvettük vele a kapcsolatot a 

mentor-senior rendszert Margitai Anna és Herpai Júlia képviseli.

Herpai Júlia: november 17-én volt a TTK-n a gólyatáborok újraszervezéséről szóló gyűlésen. 

Kiderült, hogy nem kötelező összevonni a gólyatáborokat, valószínűleg marad az eddig 

rendszer. Fizika lehet csatlakozik, ez még tárgyalás alatt van, november 24-én lesz a záró 

megbeszélés.

2. Kitárt Ajtók Ünnepe

Herpai Júlia: egyeztette a programot Perlusz Andreával, ami a következő: elsőként Futár 

András kiállítás megnyitója lesz, majd a FODISZ tart előadást, ezt követi egy alapítványi 

előadás, ez után a Suhanj alapítvány vezetője beszél, majd, Fenyvesi Zoltánnal és Fekete 

Ádámmal lehet beszélgetni, végezetül pedig a MexDance lép fel. Ezen kívül folyamatosan 

lehet menni a civil szervezetekhez, illetve lesznek workshopok is. Az ELTE víziót meg kell 

még hívni. Előadók ajándékának beszerzése még szervezés alatt.

3. Gólyabál

Herpai Júlia: meniorok, akik táncolnak gólyajegy árral mehetnek a bálra. Catering és VIP rész

még szervezés alatt (VIP csak 30 fős). Eddig idei ELTE-s gólyabálokon kevés a résztvevő. 

4. Egyéb

Karácsonyi húzás Bárczi HÖK-ön belül.

Sztrecsko Boglárka az ülést 19 óra 18 perckor lezárja.

Jegyzőkönyv hitelesítés:

BGGyK HÖK elnök EB tag
 Sztrecsko Boglárka     Molnár Erzsébet

Jegyzőkönyvvezető
Kincses Petra
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