
Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2017. május 22-ei üléséről 

 

 

 

 

A Választmány időpontja és helyszíne:12:00, Déli Hallgatói Iroda, tárgyaló 

Jelen vannak: Béni Kornél, Farkas Sophie, Horváth Luca, Laza Dániel, Lukács Márton, Pánczél 

Balázs, Pintér Kornélia, Rácz Gergely, Ungi Balázs, Vajda Levente 

Horváth Luca 12:02 perckor megnyitotta az ülést. 

 

Horváth Luca felkérte az Ellenőrző Bizottságot, hogy ellenőrizze a határozatképességet. 

A Választmány 8 fővel határozatképes. 

Horváth Luca ismertette az előzetesen elküldött napirendi pontokat, módosító javaslat nem 
érkezett. 
 

/2017 (V.22.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét. 

Az ülés napirendje a következő: 

1. Bejelentések 

2. Gólyatáborok 

3. Egyebek 

1.Bejelentések 

Horváth Luca bejelentette, hogy egyeztetésen vett rész Surján Péternél a Geo-Bio Gólyatáborral 

kapcsolatosan, ismertette neki a kialakult szituációt. 

Horváth Luca elmondta, hogy elkezdődött a terepgyakorlatok ügyében az egyeztetések, mindenki 

nyitott az elképzelésre, további megbeszélésekre van szükség a szerződéskötés előtt. 

Horváth Luca ismertette, hogy Prátpál Mirtyllel, ahol a tankörök gyakorlati megvalósítását 

tárgyalták. 

2.Gólyatáborok 

Horváth Luca elmondta, hogy Babos János nem tudott részt venni a legutóbbi elnökségi ülésen, és 

a következő ülést még nem hívták össze. Kifejtette, hogy szerinte már elcsúszott a folyamat és fél, 

hogy a megvalósításra is rányomja majd bélyegét. 

Vajda Levente megkérdezte, hogy a szállással kapcsolatosan történt-e előrelépés, Horváth Luca 

elmondta, hogy nem történt semmi. 



Vajda Levente megkérdezte, hogyha nem sikerül megfelelően előre lépni, akkor tudunk-e 

Orientációs napokat tartani? Horváth Luca elmondta, hogy igen és ismertette, hogy hogyan 

működik az ÁJTK-n. A Választmány megvitatta a lehetőséget. 

Béni Kornél beszámolt a gólyatábori munkacsoport munkájáról, ismertette, hogy elkészített egy 

előzetes árazást és egy ütemezést, Horváth Luca elmondta, hogy látta, és nagyon elszomorították 

őt a számok, mert véleménye szerint ennyi pénze nincs a TTK HÖK-nek. 

A Választmány megvitatta a HÖK anyagi helyzetét, és hogy mennyit tudnak maximum gólyatáborra 

szánni. Horváth Luca kér egy szimpátia szavazást, hogy a TTK HÖK meddig mehet el a 

költségekben. 

3. Egyebek 

Horváth Luca elmondta, hogy a közeljövőben kell tartani egy választmányi ülést, mert 

beszeretnének mutatkozni az ELTE HÖK tisztségviselő jelöltek. 

Horváth Luca ismerteti, hogy várhatóan jelentősen változni fognak az ösztöndíj pályázatok, erről 

Dohány-Juhos Nikolett tájékoztatta, még nem tud semmi konkrétumot mondani, mert a KÖB nem 

tárgyalta a jövő félévi kiírásokat. 

Horváth Luca 13:41-kor lezárta az ülést. 

Határozatok: 

/2017 (V.22.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ülés napirendjét. 

 
 
Az emlékeztetőt hitelesítette: 
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