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Elnökségi ülés 02.22.   

ELTE BGGyK HÖK 

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

2021. 02.22. 18:00 

 

Jelenlévők: 12 fő 

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

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Koncz Viktória  

 

Az elnök Kup Katica Anna az ülést 18 óra 41 perckor megnyitja 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1.Aktualitások  

2.Tanulmányi ügyek 

3. Egyebek 

 

1.Aktualitások 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Megköszöni a Szociális bizottság munkáját. Ismerteti az 

aktualitásokat. 

 

2.Tanulmányi ügyek 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Elmondja, hogy nyilvánosságra kerültek a tanulmányi 

ösztöndíjak ponthatárai és a támogatási összegek. Megköszöni az érintetteknek a munkát. 

Megkéri Monoki Fannit, hogy beszéljen az elbírálásról, esetleg annak nehézségeiről. 

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): Elmondja, hogy jól boldogultak a bírálók. 

Ismerteti a további információkat.  

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Köszönetet mond a Kommunikációs bizottságnak és 

Bajnay Mártának, hogy segítségükkel tartható a kapcsolat a hallgatók és a HÖK között a 

távoktatás idején. 
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Kup Katica Anna (HÖK elnök): Továbbítja a vezetőség kérését az ingyenes ELTE-s 

hallgatóknak szóló, B2 szintre segítő nyelvtanuló kurzus kapcsán: habár a BGGyK-n 

rendelkeznek az egyik legtöbb számban nyelvvizsgával a hallgatók a felvételikor, ellenben ez 

a szám már jelentősen kevesebb a levelezős és a mesterképzéses hallgatók esetében, ezért az ő 

figyelmüket még egyszer fel kellene hívni erre a lehetőségre, hátha segítséget nyújt számukra 

a nyelvvizsga megszerzéséhez. 

3. Egyebek 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Elmondja, hogy a héten még keresni fogja Balassa Szilviát 

az utánpótlás képzéssel kapcsolatban, valamint megkérdezi, hogy ki az, aki részt szeretne 

venni az első beszélgetésben, vagy pedig ő nyissa-e meg a beszélgetést. 

Balassa Szilvia (Rendezvényszervező bizottsági elnök): Elmondja, hogy szerinte ki kellene 

jelölni 1-2 hetet, amikor ez zajlik, és azon belül is egy-egy délutánt, amikor a különböző 

képviselők ráérnek, és akkor tudják az érdeklődök keresni.  

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): Javasolja, hogy készítsünk egy csoportot, ahol 

felmérjük az igényt, hogy kit milyen tisztség érdekel, és az alapján osszuk majd szét az 

érdeklődőket. 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Mivel mindkét ötletet praktikusnak találja, úgy gondolja, 

hogy ötvözzük a kettőt. Javasolja, hogy hozzunk létre egy Google-Forms-ot a jelentkezésre.  

Bajnay Márta (Kommunikációs bizottsági elnök): Véleménye szerint egyszerűbb lenne, ha 

a Teams csoporton belül hozzunk létre kisebb csatornákat a különböző tisztségeknek. 

Kaposvári Dóra (Külügyi bizottsági elnök): Megkérdezi, hogy annak is kell-e 

utánpótlásképzést tartani, aki nem szeretne lemondani a tisztségéről. 

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): Elmondja, hogy minden tisztségviselőt 

újravalásztanak ősszel, tehát nem csak a lemondással érhet véget a tisztségviselés. 

Balassa Szilvia (Rendezvényszervező bizottsági elnök): Kiegészíti azzal Monoki Fanni 

válaszát, hogy közbejöhetnek váratlan események, ami miatt lemondhat egy tisztségviselő, 

így nem árt, ha van egy betanított ember.  

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Megkéri Balassa Szilviát és Bajnay Mártát, hogy 

intézkedjenek az utánpótlás képzés kapcsán.  

Balassa Szilvia (Rendezvényszervező bizottsági elnök) és Bajnay Márta 

(Kommunikácios bizottsági elnök): Ezt elfogadják, és megbeszélik, hogy még egyeztetnek.  

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): Elmondja, hogy közeleg az Egyszeri közéleti 

ösztöndíj kérvény leadása, és kéri, hogy állítson ki az adott tisztségviselő a résztvevő 

hallgatóknak igazolást, és hogy a továbbiakban ez így működjön. Ismerteti ennek pontos 

menetét. 

Hajdu Zsófia (Ellenőrző bizottsági elnök): Kéri, hogy Kollárik Blanka legyen jelen azokon 

az Elnökségi üléseken, amikor a gólyatáborról van szó.  

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Elvállalja, hogy ezt jelzi neki.  

Hajdu Zsófia (Ellenőrző bizottsági elnök): Elmondja, hogy a KÖB ülésen megszavazásra 
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került, hogy a Küldöttgyűlés tagjainak 50%-kal csökkenni fog a fizetése. Elvállalja, hogy 

tájékoztatja erről a Küldöttgyűlés tagjait.  

Kaposvári Dóra (Külügyi bizottsági elnök), Balassa Szilvia (Rendezvényszervező 

bizottsági elnök), Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök) és Sólyom Anna 

(Tanulmányi bizottsági elnök): Jelzik, hogy nem tudnak ott lenni a Kari Tanács ülésen.  

Varga Dóra (Kollégiumi referens) és Bajnay Márta (Kommunikációs bizottsági elnök): 

Jelzik, hogy ők részt tudnak venni.  

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Megkéri a Sólyom Annát és Monoki Fannit, hogy írjanak 

mandátumátruházást Varga Dóra és Bajnay Márta részére, a többiek, pedig írjanak kimentést.  

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Ismerteti a további egyebeket.  

 

Az ülést Kup Katica Anna 19 óra 36 perckor lezárja.  

 

 

Kup Katica Anna                                                                                  Hajdu Zsófia 

HÖK elnök                                         S.K.                                      Ellenőrző bizottsági elnök 

                                                   

                                                  Koncz Viktória 

                                               Jegyzőkönyvvezető 

 

2021. február 22. Budapest 
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