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Küldöttgyűlés 

ELTE BGGyK HÖK 

MS Teams felület 

2020. december 21, 20:00 

 

Jelenlévők: 17 fő 

Mandátummal rendelkezők: 13 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Klauz Gréta, Koncz Viktória 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Zsófia 

 

Az elnök Kup Katica az ülést 20 óra 05 perckor megnyitja 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Aktualitások 

2. Ellenőrző bizottság beszámolója 

3. Tisztségviselők beszámolója 

a) gazdasági referens 

b) szociális bizottsági elnök 

c) tanulmányi bizottsági elnök 

d) esélyegyenlőségi referens 

e) kollégiumi referens 

f) kommunikációs bizottsági elnök 

g) külügyi bizottsági elnök 

h) rendezvényszervező bizottsági elnök 

i) senioorkoordinátor 

j) főszerkesztő 

4. Egyebek 
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1. Aktualitások 

Kup Katica Anna (HÖK-elnök) ismerteti az aktualitásokat. Megemlíti a Kitárt Ajtók 

Ünnepét, amely idén rendhagyó módon online hirdetésekkel került lebonyolításra.  

Elmondja, hogy a már hagyományos Educatio kiállítás online kerül megrendezésre a 

járványhelyzet miatt. 

Zajlik az ELTE HÖK Alapszabály módosítás.  

Éppen zajlik a vizsgaidőszak, ami az online lebonyolítás miatt nehezebben indult, de 

folyamatosan javul a megítélése.  

Tájékoztat, hogy a Hallgatói Önkormányzat együtt fog működni a Pedagógus 

Szakszervezettel, amelynek előkészületei zajlanak. 

Az eddigi szabályozás alapján lehetséges a gólyatábor. 

2. Ellenőrző Bizottság Beszámolója 

Hajdu Zsófia (Ellenőrző Bizottság elnöke) ismerteti a bizottság beszámolóját, amelynek 

fókuszpontja, az újonnan megalakult ellenőrző bizottság, akikkel már megtartották első 

megbeszélésüket.  

3. Tisztségviselők beszámolója 

A tagok a beszámolókat előzetesen elektronikus úton megkapták.  

a) gazdasági referens 

13 igen- 0 nem- 0 tartózkodás szavazattal elfogadják a beszámolót. 

b) szociális bizottsági elnök 

12 igen- 0 nem- 1 tartózkodás szavazattal elfogadják a beszámolót. 

c) tanulmányi bizottsági elnök 

13 igen- 0 nem- 0 tartózkodás szavazattal elfogadják a beszámolót. 

d) esélyegyenlőségi referens 

11 igen- 0 nem- 2 tartózkodás szavazattal elfogadják a beszámolót. 

e) kollégiumi referens 

13 igen- 0 nem- 0 tartózkodás szavazattal elfogadják a beszámolót. 

f) kommunikációs bizottsági elnök 

13 igen- 0 nem- 0 tartózkodás szavazattal elfogadják a beszámolót. 

g) külügyi bizottsági elnök 

13 igen- 0 nem- 0 tartózkodás szavazattal elfogadják a beszámolót. 

h) rendezvényszervező bizottsági elnök 

13 igen- 0 nem- 0 tartózkodás szavazattal elfogadják a beszámolót. 
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i) senioorkoordinátor 

12 igen- 0 nem- 1 tartózkodás szavazattal elfogadják a beszámolót. 

j) főszerkesztő 

13 igen- 0 nem- 0 tartózkodás szavazattal elfogadják a beszámolót. 

4.  Egyebek  

Senkinek nem volt egyebe.  

 

20.19-kor lezárja az ülést. 

 

Budapest, 2020. december 27.  

 

 

Kup Katica                   Hajdu Zsófia 

ELTE-BGGyK HÖK                 ELTE-BGGyK HÖK 

Elnök          Ellenőrző Bizottsági Elnök 

Jegyzőkönyvvezető 
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