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Elnökségi ülés 

ELTE BGGyK HÖK 

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

2019.március 12. 

Jelenlévők: 12fő 

Mandátummal rendelkezők: 7 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Oláh Regina 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Oláh Regina 

 

Csajkás Eszter az ülést 17 óra 21 perckor megnyitja.  

 

Előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Aktualitások 

2. Egyebek 

 

1. Aktualitások 

Beszámolók 

Csajkás Eszter (Hallgatói Önkormányzat Elnöke): Megnyitja az ülést az első napirendi 

ponttal, az Elnökséget felkéri a beszámolóik ismertetésére. 

Soós Ákos (Seniorkoordinátor): Beszámol, hogy március 1-én megtartották a senior 

válogatót, ahol 13 jelentkezőt hallgattak meg, akik közül 10 embert választottak ki. Március 

21-én elkezdődik a képzésük. 

Csajkás Eszter: Megkérdezi, hogy lenne-e könnyebb, ha két részletben tartanák a képzést. 

Soós Ákos: Válaszol, hogy előreláthatólag minden seniornak megfelel a csütörtök este. 

Valamint megkéri az elnökséget, hogy minden tisztségviselő betudná-e majd mutatni a 

senioroknak a munkásságát interaktív módon. 

Csajkás Eszter: Megkéri Soós Ákost, hogy csináljon egy táblázatot, ahová mindenki be tudja 

írni, hogy neki melyik időpont lenne erre jó.  

Soós Ákos: Megkérdezi, hogy a seniorok névsora legyen-e valahová kiírva. 
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Csajkás Eszter: Válaszol, hogy majd a honlapra ki kell tenni a nevüket, fotóval együtt. 

Megkérdezi, hogy kinek van még beszámolója. 

Csinyi Zsófia (Gazdasági Alelnök): Tájékozatja az elnökséget, hogy leadta a toner rendelést 

és megkéri az elnökséget, hogy ha valaki átveszi majd őket, akkor a számlát megtalálható 

helyre tegye. Beszámol, hogy előző esti gazdasági ülésről, amit már az új Egyetemi Hallgató 

Önkormányzat Gazdasági Alelnöke tartott.  

 

Elmondja az elnökségnek, hogy arról is szó volt, hogy már a Nebuló- Meló 

iskolaszövetkezettel van a Kar szerződésben két évig, de mivel nagy az ISZTK keret, abból 

kell költekezni. Beszámol arról, hogy már hónap elején leadhatja, hogy kit kell kifizetni a 

hónap végén 

 

Továbbá elmondja, hogy a PUNCS-ra és Egészség Napra müzli szeletet és karszalagokat kell 

beszerezni. A karszalagok rendelése még folyamatban van.  

 

Csajkás Eszter: Megkéri Csinyi Zsófiát, hogy kérjen papír és szövet karszalagra is ajánlatot.  

 

Balassa Szilvia (Sport- és Rendezvényekért felelős referens): Beszámol arról, hogy Egészség 

Napra a müzli szeletek beszerzése és plakátok készítése már folyamatban vannak. A PUNCS 

szervezése is elkezdődött a Damjanich utcai kollégiummal együtt. Valamint elmondja, hogy a 

rendezvényes bizottság rendkívül inaktív.  

Csajkás Eszter: Megkéri az elnökséget, hogy ha van bárkinek ötlete, akkor mondja és 

próbáljuk meg a hallgatókat is ösztönözni.  

Király Petra (Tanulmányi Alelnök): Beszámol, hogy Szeptember óta először volt a 

Tudományos ülés meghirdetve és előre láthatólag mostantól havonta meg lesz tartva. 

Monoki Fanni (Szociális Alelnök): Tájékoztatja az elnökséget, hogy volt Szociális Ösztöndíj 

Bizottsági ülésen-ön és Egyetemi Szociális Ösztöndíj Bizottsági ülésen, ahol a Ráday utcai 

kollégiumról volt szó, hogy milyen összeggel támogassák a hallgatókat és elmondja, hogy az 

egyik Bárczis lánynál 200.000ft-os összegben egyeztek meg. 

Kup Katica (Külügyi Referens): Elmondja, hogy mivel nem volt februárban Elnökségi ülésen 

most számol be a februári hónapról. Beszámol, hogy újra lett választva, mint ESN Kari 

Koordinátor. Lement a Welcome day a külföldi hallgatóknak. Valamint EHKB ülésen vett 

részt februárban és márciusban is. A Gazdálkodástudományi Intézetnél (GTI) jelenleg 

szerveződik a Hallgatói Önkormányzat és a Bárczi segítene nekik. Az Erasmus pályázati 

időszak is lement. ESN ELTE mentor pályázat is megtörtént, 5 új mentor lett felvéve.  
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Valamint megkérdezi, hogy mi alapján lettek az új közéleti ösztöndíjak megállapítva.  

Csajkás Eszter: Válaszol, hogy közösen lett megvitatva és aztán a Küldött Gyűlés elfogadta.  

Lezárja az első napirendi pontot. 

 

2.Egyebek 

Csajkás Eszter: Megkérdezi, hogy van-e valakinek valamilyen kérdése.  

Soós Ákos: Felveti, hogy akkor felvesszük-e a GTI-vel a kapcsolatot.  

Csajkás Eszter: Válaszol, hogy jó ötletnek tartja, felveszi a kapcsolatot az illetékessel. 

Kifejti, hogy lehet a karnak is jót tenne, ha lenne több húzóember. 

 

Beszámol, hogy részt vette HÖOK Küldöttgyűlésen, a Széchenyi Egyetemen, ami 

eseménytelenül zajlott.  

 

Elmondja, hogy tárgyal a Gyógypedagógia Fejlesztésért Alapítvány elnökével a további 

együttműködés érdekében. Az ebből befolyó pénzt lehetőség szerint a számítógépek 

felújítására fordítaná a Hallgatói Önkormányzat. 

 

Elmondja, hogy a tavasz közeledtével még fontosabbá vált a környezetvédelmi közösség 

létrehozása, amire Soós Ákos jelentkezett.  

 

Elmondja, hogy az április hatodikai szakmai csapatépítő keretei változnának, mert aznap lesz 

a Séta az Autizmusért és jó ötlet lenne az eseményen a Bárczit képviselni.  

 

Az ülést 18 óra 43 perckor lezárja. 
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           Csajkás Eszter                  Hajdu Zsófia  

Hallgatói Önkormányzat Elnöke          Jegyzőkönyvvezető 

    

 

     Hajdu Zsófia 

    Ellenőrző Bizottság Elnöke 

 

 

 

  

 


