EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

Kommunikációs Bizottság Ülése
ELTE BGGyK HÖK
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda
2019. április 30, 15:00

Jelenlévők: 7 fő
Mandátummal rendelkezők: 7 fő
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia
Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Zsófia

Sánta Szandra Ágnes az ülést 15 óra 02 perckor megnyitja.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok:
1. Aktualitások
2. Egyebek

1. Aktualitások
Sánta Szandra Ágnes (kommunikációs bizottság elnöke) megnyitja az első napirendi pontot.
Elmondja, hogy megírta az ügyrendet, amit a számítógépen elolvashat a bizottság, ehhez kéri
a bizottság jóváhagyását.
Beszámol. hogy részt vett az EHÖK kommunikációs bizottságának ülésén, ahol felmerült a
csapatépítő program lehetősége, a bizottsági tagokkal kiegészülve, ennek részletei még
pontosításra várnak.
Megkéri a bizottságot, hogy készítsenek egy beosztást, a plakátok folyamatos aktualizálása
érdekében.
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A bizottság együttesen átnézi és megvitatja az ügyrendet, amit 7 igen 0 nem arányban el is
fogadnak.

2. Egyebek
Sánta Szandra Ágnes megkérdezi, kinek van egyebe.
Csajkás Eszter (Hallgatói Önkormányzat Elnöke) megkérdezi a kommunikációs bizottság
tagjait, hogy a kari eseményeken (PUNCS; Egészségnap) véleményük szerint miért ilyen kicsi
a látogatottság.
A bizottság nem tudja biztosan, de ők is dolgoznak a problémán a rendezvényszervezői
bizottsággal.
Illetve megkéri a bizottságot az adománygyűjtő akciók fokozott promotálására.

Sánta Szandra Ágnes az ülést 15 óra 35 perckor lezárja.

Sánta Szandra Ágnes

Hajdu Zsófia

Kommunikációs Bizottság Elnöke

Ellenőrző Bizottság Elnöke

Hajdu Zsófia
Jegyzőkönyvvezető
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