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HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Elnökségi ülés
ELTE BGGyK HÖK
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda
2017. November 14. 17:00
Jelenlévők: 12 fő
Mandátummal rendelkezik: 8 fő
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Molnár Erzsébet
Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Erzsébet

Menyhárt Barbara az ülést 17 óra 01 perckor megnyitja.
Napirend:
1. Problématérkép – vendégünk az EHÖK
2. Beszámolók
3. Havi közéleti ösztöndíjak mértéke
4. Hallgatói Ötletpályázat
5. Egyebek
Menyhárt Barbara (elnök) módosítást javasol a már előzetesen kiküldött napirendben. A
problématérkép napirendi pont törlésre kerül, ugyanis a meghívott vendég (Murai László –
EHÖK Elnök) nem jelent meg az elnökségi ülésen.
A megváltozott napirendet az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadják.
Az így kialakult napirend a következő:
Napirend:
1. Beszámolók
2. Havi közéleti ösztöndíjak mértéke
3. Hallgatói Ötletpályázat
4. Egyebek
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1. Beszámolók
Menyhárt Barbara – elnök: Gólyabál szervezése kapcsán a múlt héten összeállított
eszközigényt továbbította a cég felé. Azon a héten szombaton megtörtént volna a vásárlás,
viszont a cég visszamondta, így abban állapodtak meg, hogy e hét szerdán történik meg a
bevásárlás. Pénteken Porkoláb Eszterrel (elnöki megbízott) részt vettek egy megbeszélésen a
BTK-val és TTK-val közösen, ahol megosztották a dekorációval kapcsolatos ötleteket.
Tetszenek a tervek. Össze fog hamarosan állni egy dekorbizottság, mely Csatári Orsolya
(sport- és rendezvényszervező referens) feladata.
Dékáni Tanácson nem volt kiemelkedő esemény. Menyhárt Barbara beszámolt a KAÜ
(Kitárt Ajtók Ünnepe) és a Gólyabál szervezéséről.
Nem rég volt a Magyar Speciális Filmszemle, ahol a zsűri tagjai között volt Radványi
Katalin és Szaffer Gyula. Beszámolt a Dékáni Tanácson Sz. Gyula, hogy milyen volt a
zsűrizés és ajánlotta megnézésre a Balu című filmet.
Király Petra – tanulmányi alelnök: Részt vett Tanulmányi Bizottsági ülésen, ahol a HKR
újítása következtében elkezdték újraírni a Kari Különös részt.
Kájel Kata – kommunikációs referens: Traumberger Zsófia (EHÖK kommunikációs
referens) megszervezte az első kommunikációs bizottsági ülést, viszont nem tud rajta részt
venni, mert egybeesik az elnökségi üléssel.
Csatári Orsolya: Jól áll a KAÜ szervezése, a programok már majdnem teljesen készen
vannak. Csatári Orsolya és Kup Katica beszámol az eddigiekről.
Kiss Brigitta – esélyegyenlőségi referens: Mai nap folyamán megtartotta az
esélyegyenlőségi bizottsági ülést. KAÜ-n részt fog venni a Bizottság. Elkezdték az
esélyegyenlőségi kisokos készítését, átalakítását. Külhoni Programot is szeretnék folytatni.
Vajda Kitti – tudományos ügyekért felelős megbízott: Múlt hét pénteken Vajda Kitti és
Molnár Erzsébet (ellenőrző bizottság elnök) meglátogatta Őszi Tamásnét, aki az Autizmus
munkacsoport munkáját végigkísérte és segítette. Ajánlott területeket, ahova még tovább
lehetne vinni ezt a munkát. Ilyen például az AOSZ érzékenyítős tréningje, ahol megnézzük az
animátorok munkáját. A Kar produktumaként, de ha becsatlakoztatható az ő munkájukba,
akkor Őszi Tamásné szívesen segít bejutni az AOSZ-hoz. Autizmus Alapítvány fog tartani
egy szakmai napot, ahol lehetőséget kapott Vajda Kitti és Molnár Erzsébet, hogy prezentációt
tartson az eddigi munkáról. Van egy szülőknek szóló újság, az Esőember, ahova lehet írni egy
cikket, szintén a Külhoni Programról.
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2. Havi közéleti ösztöndíjak mértéke
Menyhárt Barbara: Az elnökség tagjai sikeresen feltöltötték a beszámolókat. Menyhárt
Barbara kéri a tagokat, hogy a fájl elnevezésére figyeljenek. Kérdezi az elnökség tagjaitól, ki
az, aki eltérő kategóriát javasol magának, mint B kategória. Gál Flóra (külügyi referens) nem
töltötte fel a beszámolóját, illetve nem küldte el a lemondási nyilatkozatát sem. Így Menyhárt
Barbara javasolja, hogy ebben a hónapban ne legyen neki utalva ösztöndíj. Az előző két
hónapban C kategóriát kapott.
Vajda Kitti: Javasolja, hogy előbb legyen írva egy levél Gál Flórának, hogy jöjjön be az
irodába és legyen megbeszélve ez az ügy.
Menyhárt Barbara: Megtörtént ez a levélváltás, Gál Flóra mondta, hogy elküldi a
lemondását, mert munka mellett nem fér sajnos az idejébe más munka.
Kájel Kata C kategóriát kap, a többi elnökségi tag pedig B kategóriát.
3. Hallgatói Ötletpályázat
Menyhárt Barbara: Kájel Katát kéri meg, hogy mutassa be az Elnökségnek a beérkezett
pályázatokat.
Kájel Kata: Több féle kép, szöveg érkezett be.
Az Elnökség megvitatja az ötleteket.
Menyhárt Barbara: Javasolja, hogy következő elnökségi ülésre legyen meghívva Balázs
Márta Eszter, aki a Bárcziumba készít grafikákat. Így az ülés nem a megszokott időben, 17
órakor kezdődne, hanem 16 órakor. Az Elnökség elfogadja a javaslatot.
4. Egyebek
Rácz Renáta Erika – ellenőrző bizottsági tag: Bejelenti lemondását és elköszön az
elnökség tagjaitól.
Menyhárt Barbara: Karácsonyi angyalkás húzás.
Vajda Kitti: Ajánl egy Mentorprogramot, melyre nyáron lehet jelentkezni és a lényege,
hogy jelenleg egyetemista vagy végzett egyetemisták segítsék a végzős középiskolásokat,
hogy helyesen tudjanak szakmát választani. Amint aktuális lesz, lehet hirdetni a hallgatók felé
is.
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