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Elnökségi ülés

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

2016. 11. hónap 29.nap. 18 óra 36 perc

Jelenlévők: 15 fő

Mandátummal rendelkezik: 7 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 36 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: volt múlt héten iskolaszövetkezetes Küldöttgyűlésen, utána Elnökségi 

ülésen vett részt, ahol szó volt arról, hogy az EHÖK-ben bővül az irodai személyzet, lesz 

karácsonyi gyűjtés, amit majd promózni kell, a HÖK irodába fogják hozni az adományokat. 

Az OHV és UPK projektekről volt szó, az OHV előrehaladott állapotban van, már 

megfogalmazódtak a kérdések. EHÖK Küldöttgyűlés lesz a héten, esélyes ügyrendről és 

alapszabály módosításról lesz szavazás. November 30-án lesz Kari Tanács. 28-án volt Dékáni 

Tanács, ahol Papp Gabriella a TTK sikerességéről számolt be, szó volt még a gólyabálról meg 

a Kitárt Ajtók Ünnepéről is.

Földi Alexandra: A Vakvacsora jól sikerült, nappalis és levelezős hallgatók egyaránt részt 

vettek rajta. Veress Éva a látás tanszékről felajánlotta a későbbi szervezésekhez a segítségét.
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Menyhárt Barbara: november 28-án Kollégiumi HÖK Küldöttgyűlésen volt, az elnökség 

beszámolóit elfogadták, egyik kollégiumban kint volt az ÁNTSZ egy névtelen bejelentés 

kapcsán, mi szerint élhetetlen a hely, az ÁNTSZ kivizsgálta, de mindent rendben talált ott. 

Ezen kívül volt egy alapszabály módosítás előterjesztés, amit szintén elfogadott a 

Küldöttgyűlés. Indul majd egy jótékonysági gyűjtés karácsonyra. Indul majd egy koncert 

sorozat is, erről később lesz részletesebb tájékoztatás. Külügyi problémákról volt még szó, 

elsősorban az Erasmusos diákok elszállásolásáról, a javaslat volt, hogy ne egy külön helyett 

kapjanak, hanem osszák el őket több kollégium között.

Gál Flóra: volt EHKB gyűlésen, szó volt a kollégiumokról és arról, hogy az ISN-nel 

együtt kéne működni.

Pogácsás Nóra: a Bárczium el lett nyomtatva, de november 30-án érkezik az új, kijavított 

verzió, addig senki ne vegyen el az újságból, mert visszaszállítják a hibás példányokat.

2. Kitárt Ajtók Ünnepe

Herpai Júlia: megvan a végleges programterv, az Elnökség tagjai vegyenek részt a 

programokon, hogy biztosan legyen elég ember. A/202-ben lesz a kiállítás, fél 1-ig ki kéne 

pakolni a termet. Irányjelző táblákat még ki kell helyezni, illetve még kellenek emberek, akik 

a program végén segítenek visszapakolni. ELTE Online és az ELTE Vízió is meg lett hívva. 

Előadóknak a köszönőajándékokat és okleveleket még be kell szerezni.

3. Gólyabál

Sztrecsko Boglárka: HÖK-ösök bemehetnek majd a VIP részbe is.

Herpai Júlia: dekoráció készül, nagyrésze csütörtökön lesz legyártva, pénteken fog 

zajlani maga a díszítés fél 7-re készen kell lennie.

4. Egyéb 

Menyhárt Barbara: a kollégiumi HÖK-ös karácsonyi gyűjtés során elsősorban meleg 

ruhákat, tartós élelmiszereket várnak a szervezők.

Földi Alexandra: szakmai gyakorlatos ösztöndíj (azokat támogatja, akik vidéken

vannak), rendszerint februárba szokott lenni meghirdetve. Németh Tünde hiányolta, hogy nem 

volt meghirdetve az őszi időszakra, de ezt már nem lehet ilyen későn kiírni.

Herpai Júlia: megoldást kéne találni a szakmai gyakorlati rendszernél a hallgatók 

kihelyezésre, mivel messzire küldik a hallgatókat és drága a szállás és az eszközök 

finanszírozása.
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Sztrecsko Boglárka: december 12-ig le kell adni az utalási listát, ezért vasárnap estig 

fel kell tölteni a havi beszámolókat, hogy el tudják majd dönteni az A-B-C kategóriás utalást.

Sztrecsko Boglárka az ülést 19 óra 30 perckor lezárja.

Jegyzőkönyv hitelesítés:

Sztrecsko Boglárka Molnár Erzsébet

BGGyK HÖK elnök      EB elnök

Kincses Petra

Jegyzőkönyvvezető


