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Elnökségi ülés 

 
ELTE BGGyK HÖK 

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

2016. március 21. 18:00 
 

Jelenlévők: 8 fő 

Mandátummal rendelkezik: 7 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Rácz Renáta Erika 

Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyvvezető: Rácz Renáta Erika 

 

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott. 

 

Napirend:  

1. Beszámolók 

2. Sport és Egészségnap 

3. PUNCS - promó 

4. Választások - promó 

5.  Vezetőképző 

6. Egyebek 

 

1. Beszámolók 

Sztrecsko Boglárka tájékozatta az Elnökség tagjait, hogy elfogadták az Alapszabályt a 

szenátuson. Perlusz Andreát megkereste egy cég, hogy a gazdálkodással kapcsolatban 

tartanának ingyenesen tanácsadásokat, akit tovább küldtek hozzá, Sztrecsko Boglárkához. 

Ezek mellett érdekelte, hogy mennyi volt a résztvevő a Kitárt ajtók ünnepén. Bejelentette, 

hogy a Kar szeretné újra visszaállítani a Bárczi Díjat. Tájékoztatta a tagokat, hogy ki 

részesülhet benne, illetve a KolHÖK majális időpontjáról (2016. április 29.). Részt vett az 

EHÖK elnökségi ülésén, ahol a HÖOK-ról volt szó. Emellett az ISZTK keret maradványait 

szétosztották, és minden részönkormányzata az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek 

pénzbeli segítséggel támogatta az ELTE HÖK Életvezetési Tanácsadót. 
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Herpai Júlia Részt vett a HÖK Rendezvényszervezői Bizottsági ülésen, ahol szóba került az 

összELTE-s nyári buli, aminek az időpontját 2016. június 23-ra (csütörtökre) adták meg. 

Helyszínnek a Corvin tetőt szeretnék megszerezni. Szólt, hogy várja az ötleteket lehetséges 

DJ-kel kapcsolatban, akik részt vehetnének ezen a bulin előadóként. Ez a rendezvény viszont 

közel esik a Budapesti Műszaki Egyetemmel együtt szervezett vizsgatemető buli 

időpontjához. Beszélt az EHÖK rendezvényszervezői referensével, hogy melyik legyen előbb. 

Szeretnék, ha a vizsgatemető lenne előbb. Ötleteltek az időpontokkal kapcsolatban. A BME 

rendezvényszervező referensével is felveszi a kapcsolatot. Létre akarnak hozni egy hallgatói 

egyesületet, ahonnan az ELTE minden kara felhasználhat pénzt a rendezvényeire. 

Tóth Emese részt vett az EHÖK Szociális Ösztöndíj Bizottsági ülésen.  Beszélt arról, hogy az 

ülésen szó esett a párhuzamos képzés kompenzálásáról és hibáiról, valamint felmerült a 

lehetősége annak, hogy a pályázatot módosítják. Sokkal inkább tanulmányi hangsúlyút 

szeretnének, sőt akár lehetségessé tenni a 100%-os térítésmentesítést. Szempontok alapján 

szeretnék, ha a rendkívüli ösztöndíj egységes lenne. 

 

2. Sport és Egészségnap 

Herpai Júlia beszélt a készületekről. Ha valami gond merülne fel, készülnek B tervvel is. Még 

egyeztetniük kell néhány program esetében. Emellett megemlítette, hogy kellene egy szlogen, 

aminek a segítségével megkezdődhet a plakátkészítés és a promózás. Szeretné, ha a 

Bárcziumban is megjelenne. Az elnökség tagjaival együtt tovább gondolkodnak, hogy még 

mit lehetne megszervezni erre a napra. 

 

3. PUNCS-promó 

Lefoglalták a helyet, ahol szeretnék tartani a bulit. Ez után szóbahozták a tagok, hogy milyen 

belépési árak legyenek. Meghatározzák a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar hallgatóinak 

és kísérőinek, valamint a külsősök belépési díját. Tanácskoznak a welcomedrink és a 

tombolák, illetve a főnyeremény kapcsán is. A tagok megállapodnak, hogy az esemény 

promózása érdekében rózsaszín cuccokat kezdenek el gyűjteni. A Puncs-ot megelőző héten, 

hétfőtől péntekig mindent rózsaszínben akarnak „öltöztetni”. Herpai Júlia felveti a PUNCS-

videót, hogy megcsinálják-e. A videó koncepcióját kell megcsinálniuk, és utána el lehet a 

videót is készíteni.  
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4. Választások-promó 

Sztrecsko Boglárka tájékoztatja a részvevőket, hogy a Neptunon belül lesz a választás a 

kérdőívek fül alatt. 

Tóth Emese megemlítette, hogy Kövesné Gulyás Edit, a kar Tanulmányi Hivatalának vezetője 

jelezte, hogy ha kell, e-mailt tudnak kiküldeni a hallgatóknak, de az e-mail szövegét a HÖK-

nek kell megírnia.  

Emellett a Neptun rendszerén belül üzenet megy ki a hallgatóknak, hogy kérdőívük van, amit 

ki kellene tölteniük. Sztrecsko Boglárka felvetette, hogy a Dékáni Tanácson meg lehetne 

kérni a tanárokat, hogy az óráik elején jelezzék, hogy a kérdőíveket töltsék ki a hallgatók. A 

tagok tovább ötletelnek a választások promózása kapcsán. 

Horváth Eszter pár szóval beszél a promó tervéről, hogy hogyan szeretné reklámozni a 

választásokat.  

 

5.  Vezetőképző 

Sztrecsko Boglárka ismerteti, hogy állnak a vezetőképző megszervezésével. Helyszíneket 

keresnek még, de nem látja esélyét, hogy meg lehet csinálni. Elengedné az eredeti 

időpontokat, helyettük májusban, vagy ősszel csinálná. A tagokkal együtt ötletel, hogy mikor 

lehetne még. Ha nem jönne össze egy hétvége, akkor mindenképp projektnapot szervezne. 

HÖOK vezetőképző táblázatot ki kellene tölteni, de még senki nem tette. Megbeszélik, ki 

mikor tudna menni.  

 

6. Egyebek 

A résztvevőknek nem volt egyebek napirendi pont alatt közlendőjük.  

 

Sztrecsko Boglárka az ülést 18 óra 55 perckor lezárja. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 

BGGyK HÖK elnök       EB elnök 

 

 

Jegyzőkönyvvezető 


