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Rendkívüli elnökségi ülés 

 
ELTE BGGyK HÖK 

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

2015. május 5. 15:30 
 

 

Jelenlévők: 14 fő 

Mandátummal rendelkezik: 9 fő 

Az EB képviseletében: Hegedüs Huba 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyvvezető: Rózsás Eszter Erzsébet 

 

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

 

Napirend: 

1. Tudományos ügyekért felelős megbízott választása 

2. Beszámolók 

3. Végzősök búcsúztatója 

4. Egyebek 

 

Márkus Mariann az ülést 15:35-kor megnyitotta. 

 

1. Tudományos ügyekért felelős megbízott választása 

A megadott határidőig egy érvényes pályázat érkezett be: Vajda Kittié. Márkus Mariann 

felszólítja Vajda Kittit, hogy mutatkozzon be, ismertesse a motivációit. Ezt követően a 

jelenlévők kérdéseket intéznek Vajda Kittihez:  

K: Hogyan szeretnéd a hallgatók érdeklődését felkelteni az OTDK iránt?  

V: Több megközelítésből, például szervezni egy napot, ahol ennek részletei népszerűsítve 

lesznek. Továbbá egy ezzel kapcsolatos ösztöndíj kidolgozása is tervbe van véve. 

K: Utólag is be lehet adni erre az ösztöndíjra a pályázatot?  

V: Erre majd a pályázat kidolgozása után tudok választ adni.  

Márkus Mariann hozzászólása: A pályázati rendszer kidolgozása legkésőbb nyáron kell 

megtörténnie, mert az őszi félévre ennek készen kell lennie.  

Egyéb kérdés nem érkezett Kittihez. Hegedüs Huba kiosztja a szavazólapokat. A szavazat 

számlálásra felkéri Márkus Mariann Herpai Júliát és Margitai Annát. A jelöltek elfogadják a 

felkérést. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. Az ELTE BGGYK HÖK 9 leadott érvényes 

szavazattal Vajda Kittit egyhangúan megválasztotta tudományos ügyekért felelős 

megbízottnak. 

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

Sztrecsko Boglárka beszámol az EHÖK kommunikációs bizottságának üléséről: 

Az EFOTT-ra az ELTE egy közös sátorral fog készülni a Civil Faluban, melyhez minden 

karról várnak embereket. Még kérdés, hogy a Bárcziról is szükséges-e, mivel a BGGyK HÖK 

külön pályázott a NYAF program keretében. 

A korábban Gólya iránytűnek nevezett kiadvány ELTE iránytű néven fog futni. Ehhez 

szeretnék, ha a karok külön-külön részekben lenének bemutatva, melyekhez várják az 

igényeket összegyűjtve, hogy mik szerepeljenek az egyes karoknál. Erről a BGGyK HÖK 

elnöksége google drive-formátumban fogja folytatni az ötletelést. Az OMHV nyereményjáték 

tervezetének részleteit ismerteti Sz. Boglárka. 

 

Margitai Anna pénteki paintball részleteit ismerteti, további információkat e-mailen küld. 

 

Herpai Júlia a senior képzés folyamatáról számol be, és a következő képzési alkalomra kér fel 

tisztségviselőket az előadás megtartására. Ezt Rózsás Eszter és Hegedüs Huba vállalta. 

 

Márkus Mariann beszámolója az elmúlt hét eseményeiről:  

Dékáni Tanácson többek között az ELTE új gazdasági- és vagyongazdálkodási szabályzatát 

ismertette Hofmeister László. ELTE feszt megbeszélései megkezdődtek, melyeken a Kart 

oktatói részéről Regényi Enikő képviseli. Június 4-én kerül megrendezésre a Kari Doktori 

Konferencia. Az előző héten tárgyalt könyvbemutatót eltoljuk szeptemberre a Kari vezetés 

döntése és M.M egyetértése alapján. 

 

3. Végzősök búcsúztatója: 

Végleges dátum: június 19. (péntek) 16:00 Oktatói részről szervező/koordinátor: Perlusz 

Andrea, HÖK részről: Rózsás Eszter.  

 

Előreláthatólag a tervezett programok: Dékáni beszéd, Meglepetés, Beszéd a hallgatók 

részéről, Hallgatók műsora, Videó az oktatókkal, prezentáció a kötetlen beszélgetés alatt. 

 

Sztercsko Boglárka vállalta a prezentációhoz szükséges képek összegyűjtését, valamint a 

videó összevágását, illetve a Facebook esemény létrehozását.  

 

Hegedüs Huba vállalta, hogy összegyűjti az ajándékokat kapó hallgatók névsorát, valamint 

megérdeklődi, kik azok a negyedéves hallgatók akik szívesen mondanának egy rövid 

beszédet!  Az ötletelést az ételről illetve a programokról a továbbiakban a BGGyk HÖK 

google-dirve formájában folytatja.  

 

4. Egyebek 

M.M: Továbbra is várja a sportnap beszámolóját, mely majd felkerül a honlapra. 

M.M: LEN - működési keretből be tudunk szállni a költségekbe 

M.M: Új HÖK elnökök kerültek megválasztásra egyes karokon: TÁTK- korábban: Nanosz 

Eleni Vaya, most: Takács Bence. ÁJK – korábban: Tallár Ákos, most: Gíró Szász Áron. 



3 

TÓK- korábban: Ákli Oktávia, most: Traumberger Zsófia. BTK- korábban: Sujtó Attila, most: 

Murai László. TTK- eredménytelen szavazás.  

Jól sikerült a Puncs és a KolHÖK majális.  

 

Hegedüs Huba: Ma volt az EB alakuló ülése, Zatykó Nórát megválasztották EB elnöknek.  

B. Ilona: Pólórendelés: csak két esélyes árajánlat van továbbra is. 

M.M: Miszlai Zoltánnal csütörtökön egyeztetnek. 

 

 

 

Márkus Mariann az ülést 16:40 perckor lezárta.  

 

 

 

 

BGGYK HÖK elnök       EB elnök 

 

 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


