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Elnökségi Ülés   

ELTE BGGyK HÖK 

Microsoft Teams felület 

2021.03.24. 18:30 

 

Jelenlévők: 13 fő 

Mandátummal rendelkezők: 8 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Koncz Viktória, Klauz Gréta 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Klauz Gréta  

Az elnök, Kup Katica 18 óra 38 perckor megnyitja az elnökségi ülést. 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Aktualitások 

2. Rektor választás 

3. Egyebek 

 

1. Rektorválasztás 

Kup Katica (Hallgatói Önkormányzat elnöke) beszámol az aznapi Kari Tanács ülésről és kéri 

a delegált tagokat is, hogy számoljanak be tapasztalataikról. Sólyom Anna (Tanulmányi 

Bizottsági elnök), Kaposvári Dóra (Külügyi Bizottsági elnök), Vörös Fanni (Gazdasági 

referens) és Kerekes Petra (Esélyegyenlőségi referens) kifejti véleményét a rektorjelöltek 

programjáról. Kup Katica részletesen ismerteti az elnökségi tagok számára a rektorjelöltek 

pályázatait. Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy kedden, azaz 2021.03.30-án lesz szenátori 

gyűlés a választásról, illetve folynak a megbeszélések az ELTE Hallgatói Önkormányzatával 

is. 

2. Aktualitások 

Kup Katica ellenőrzi az EHÖK Küldöttgyűlés tagokat az esti ülésre. Kup Katica továbbította 

az adatszolgáltatásról szóló emailt az Ellenőrző Bizottságnak és kéri az Ellenőrző Bizottság 

tagjainak együttműködését. Az elnök beszámol Európai Uniós támogatás elnyeréséről, amit a 

kar gyógypedagógiai konferencia megszervezésére és lebonyolítására fordít, külhoni 
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egyetemek és hallgatók bevonásával. A konferencia 2021.04.24-én kerül megrendezésre. A 

Tudományos Workshop is szervezés alatt áll. A felújítási megbeszélésen Balassa Szilvia 

(Rendezvényszervezői Bizottsági elnök) vett részt, amiről korábban már beszámolt és azóta 

nem történtek új fejlemények. Ősszel leselejtezett könyvekből tart kirakodó vásárt a kar, amit 

Perlusz Andrea koordinál. Balassa Szilvia beszámol a „Mi a pálya?” rendezvény második 

alkalmáról, ami a héten került megrendezésre, illetve az elnökség tagjai ötletelnek a 

következő alkalomról. Kup Katica továbbította a vezetőség üzenetét, miszerint megdicsérték a 

Kommunikációs Bizottság és a seniorok munkáját, ugyanis 20%-kal növekedett azoknak a 

felvételizőknek a száma, akik első helyen jelölték meg a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kart. Lezajlott a szakirány-választás és folyamatban vannak az ezzel kapcsolatos 

fellebbezések. Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy másodkörben az ELTE elnyert egy 60 

millió forint értékű EU-s támogatást. Megérkezett a gólyatábor költségvetés tervezete, ahol 

megnövekedett költségekkel kell számolni. A vezetőség kéri az Orientációs Napok 

előkészítését is, mivel előreláthatólag az kerül megrendezésre a gólyatábor helyett. Balassa 

Szilvia beszámol a rendezvény szervezésének előrehaladásáról. Kup Katica elmondja, hogy a 

térítési- és a juttatási díjak csökkentésére vonatkozóan nem lesz javaslat benyújtva. Sólyom 

Anna javaslatot tesz, hogy a későbbiekben Ő is legyen bevonva ezekbe a tárgyalásokba. Kup 

Katica tárgyalt a kari vezetőséggel a Kar Kiváló Hallgatója- díj újbóli bevezetéséről és 

vezetőség kérte a pályázat felülvizsgálatát, esetleges módosítását. Ennek határideje a 

következő Kari Tanács ülés időpontja. Az elnök felhívja a figyelmet az EHÖK Küldöttgyűlés 

levélszavazások elküldésére. 

3. Egyebek 

Az elnökségi tagoknak nincsen hozzáfűzni valójuk az elhangzottakhoz, illetve nem merült fel 

kérdés.  

Az elnök, Kup Katica 19 óra 20 perckor lezárja az ülést. 

 

Kup Katica Anna                                                                                         Hajdu Zsófia  

HÖK-elnök                                               P.H.                            Ellenőrző Bizottság Elnök  

   

Klauz Gréta 

Jegyzőkönyvvezető 

2021. 03. 26. 
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