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Elnökségi ülés
ELTE BGGyK HÖK
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda
2016. szeptember 07. 14:00
Jelenlévők: 15 fő
Mandátummal rendelkezik: 8 fő
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Csinyi Zsófia, Molnár Erzsébet
Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Csinyi Zsófia
Sztrecsko Boglárka az ülést 14 óra 10 perckor megnyitja.

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúlag elfogad.
Napirend:
1. Beszámolók
2. Iskolaszövetkezet
3. HÖK iroda szabályai
4. Elnökségi ülések állandó időpontja
5. Gólyahajó
6. ELTE BGGyK Küldöttgyűlés
7. Bárczi vezetőképző időpont
8. Megrendelések ősszel
9. Egyéb

1. Beszámolók
1097 Budapest, Ecseri út 3. • telefon: 358-5581 • e-mail: elnok@barczihok.elte.hu • honlap:
www.barczihok.elte.hu

Sztrecsko Boglárka: A Dékáni Tanács megkezdte üléseit. Mind a HÖK elnök, mind a
Dékáni Tanács megköszöni az ELTE BGGyK HÖK segítségét a beiratkozások és a
nyári rendezvények folyamán. Herpai Júlia: A BME-vel tervezett közös kari
rendezvények nem megvalósíthatóak. Ennél fogva a Bárczi szeretne a PPK-val közös
rendezvényt a közeljövőben. Ezt mindenképpen később, november, december
környékére tervezik, ugyanis ősszel a gólyák számára lehetőség van részt venni a
gólya programokon. Idén megrendezésre kerül egy Flashback, a KCSSK-ban, ahol is a
gólyatábor ideje alatt készült képeket is levetítik, mint egy közös nosztalgia.

2. Iskolaszövetkezet
Sztrecsko Boglárka: A nyár folyamán folytatódtak az ülések. Minden hónap utolsó
napjáig, vagy a HÖK elnök számára, vagy a gazdasági alelnöknek szükséges jelezni,
azon bizottsági személyek listáját, akik kifizetésben részesülnek. Ezt minden hónap
ötödik napjáig az Iskolaszövetkezet megkapja, az utalás huszadikáig megtörténik.

3. HÖK iroda szabályai
Sztrecsko Boglárka: Fontos tisztázni, hogy mely tisztségviselő pontosan mit iktasson.
Szükséges átnézni mi a tisztségviselők és mi az irodavezető feladata. Az adásvételeket, jegyzőkönyveket, beszámolók pontos iktatása elengedhetetlen. A HÖK
tagjainak szükséges aláírni a titoktartási nyilatkozatot és ezt az irodavezető számára
átadni, ez még ebben a hónapban történjen meg. Margitai Anna: Az irodában való
étkezés visszaszorítása fontos, így megelőzve a nagy rendetlenséget.

4. Elnökségi ülések állandó időpontja
Sztrecsko Boglárka: Felmerül az a verzió, hogy bevezetésre kerüljön az A és B hét
rendszer, hogy az elnökség tagjainak lehetősége legyen részt venni az üléseken.
Azonban megoldható az egyhetes rendszer így ez marad. Az elnökségi ülések
időpontja kedd, előreláthatólag 18:30.
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5. Gólyahajó
Béni Kornél főszervezésében eddig jól halad a szervezés. Herpai Júlia a dekorációért
felelős, azonban nem tud megjelenni az eseményen. Ezáltal, Gál Flórát bízza, meg a
dekorálás felügyeletével. A gólyahajó jegyek hétfőtől lesznek megvásárolhatóak a
HÖK irodában. Az idei évben, nem a HÖK koordinálja a ruhatár lebonyolítását.

6. ELTE BGGyK Küldöttgyűlés
Sztrecsko Boglárka: A facebook csoportban már elindult egy szavazás arról, hogy
szeptember 20 vagy 21 legyen a Küldöttgyűlés következő időpontja. Azonban,
szeptember 20.-án nincs tanítás, így aznap nem lehetséges. Az elnökség tagjainak a
Küldöttgyűlésre készüljön el a beszámolója egészen április 27.-től. Felmerül, hogy a
küldöttgyűlés tagjai minden ülés után előreláthatólag 1000 forintot kapjanak. A
probléma, hogy a levelező tagozatos hallgatók nem részesülhetnek kifizetésben. Erre a
helyzetre még keresnek egy alternatív megoldást, például ingyenes nyomtatási
lehetőséget, előre megadott kerettel. A havi küldöttgyűlés ötlete felmerül. Ez azért
lenne fontos, hogy az elnökség havi beszámolóiról szavazzanak a tagok. A havi gyűlés
viszont, megterhelő lenne, ezáltal a levélszavazás ötlete felmerül. Ehhez az
alapszabály módosítása elengedhetetlen. Az alapszabály módosítás, azonban a
következő Küldöttgyűlésig nem kivitelezhető. Felmerült már korában, a HÖK
tagjainak fizetésbeli változása. Az A, B és C kategória megjelenése. A rendszer szerint
B összeg az eddig is meglévő alapbér lenne, C kategóriában részesülne az, akinek
teljesítménye nem megfelelő, A pedig annak, akinek az adott hónapban tisztségéből
adódóan nagyobb feladata van. A jövő heti ülésen a HÖK tagjai, tisztségenként
átbeszélik a lehetőségeket. A megbízottak, a seniorkoordinátor, a főszerkesztő és a
kommunikációs alapbérezésében változások várhatóak.

7. Bárczi Vezetőképző időpont
Sztrecsko Boglárka: Esedékes már egy vezetőképző. Egy októberi hétvége lenne a
legideálisabb. Előreláthatólag ez október 21,22 és 23 lenne.
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8. Megrendelések ősszel
Az eddigi promóciós tárgyak elfogytak így új megrendelés szükséges. Kiss Brigitta
fog segédkezni a HÖK elnöknek. A HÖK tagjainak szükséges az új póló megléte a
logó változása miatt.

9. Egyéb
Sztrecsko Boglárka: Mindenképpen várja a havi beszámolókat. Jövő héten kikerül egy
drive táblázat a fogadóórák meghirdetésével kapcsolatban.

Sztrecsko Boglárka az ülést 15 óra 31 perckor lezárja.

Jegyzőkönyv hitelesítés:

BGGyK HÖK elnök

EB elnök

Jegyzőkönyvvezető
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