
  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 
 

 

   

 

 

1097 Budapest, Ecseri út.  3.  A/61 • Telefon: +36 1/ 358 -5581 •E -mail:  

eb@barczihok.el te.hu  

www.barczihok.elte.hu   

 

 

Elnökségi Ülés   

ELTE BGGyK HÖK 

Microsoft Teams felület 

2021.06.22. 20:00 

 

Jelenlévők: 12 fő 

Mandátummal rendelkezők: 7 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Koncz Viktória, Klauz Gréta 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Klauz Gréta 

Az elnökségi ülés megkezdése előtt a megalakulni kívánó kabinet bemutatkozik.  

Az elnök, Kup Katica 21 óra 25 perckor megnyitja az elnökségi ülést. 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Aktualitások 

2. Gólyatábor 

3. Diplomaosztó 

4. Egyebek 

 

1.Aktualitások 

Kup Katica (HÖK elnök) tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy 2021. június 30-án 16.00-kor 

kerül megrendezésre az EHÖK alakuló Küldött Gyűlés, ahol lezajlanak a választások. Kup 

Katica kérdezi a delegált tagokat, hogy részt tudnak-e venni a Küldött Gyűlésen, illetve 

egyeztet a póttagokkal a helyettesítésről. Kup Katica bejelenti, hogy a kari Küldött Gyűlés elé 

terjeszti azt a napirendi pontot, ami szerint Horváth Sárát (HÖK elnökhelyettes) jelölik 

EHÖK Küldött Gyűlési póttagnak. Kup Katica beszámol arról, hogy az elmúlt hétvégén 

Horváth Sárával részt vettek a HÖOK Vezetőképző rendezvényén.  

2.Gólyatábor 

Kup Katica tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy halad a gólyatábor szervezése, 

köszönetet mond azoknak a tagoknak, akik jelentkeztek szervezőnek, illetve beszámol arról, 
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hogy túljelentkezés történt a szervezőknél. A gólyatábor szervezői díja 20.000 forint, míg a 

részvételi díj 26.000 forint lesz. 

3.Diplomaosztó 

A diplomaosztó július 20-án kerül megrendezésre egy délelőtti és egy délutáni időpontban. Az 

5 fő segítő helyett, 10 főre lenne szükség a rendezvény lebonyolításához. Kup Katica kéri a 

demonstrátorok bevonását, illetve kéri Bajnay Mártát (Kommunikációs Bizottsági elnök), 

hogy facebookon hirdesse meg a „host” pozíciót erre a rendezvényre. A segítők közéleti 

ösztöndíjban részesülnek. Monoki Fanni (Szociális Bizottsági elnök) felhívja a figyelmet, 

hogy vezessenek jelenléti ívet a segítőkről a rendezvényen a pontos elszámolás érdekében. 

4.Egyebek 

Kerekes Petra (Esélyegyenlőségi referens) beszámol a sikeres pályázatról, amiben a kar 

elnyerte az EFOTT részvétel lehetőségét. A fesztiválon 6 fő fog részt venni a kar 

képviseletében, a részletekről még folynak az egyeztetések az EHÖK-kel. Kup Katica 

beszámol arról, hogy 06.25-én pénteken kerül megrendezésre a félév utolsó kari Küldött 

Gyűlése, ahol megválasztásra kerül az új Rendezvényszervező Bizottsági elnök. Horváth 

Sára érdeklődik, hogy miért nem került kiküldésre a küldött gyűlési tagoknak a havi 

beszámolója, majd Bajnay Márta jelezte, hogy ő nem kapta meg, emiatt nem került fel a 

honlapra sem. Az elnökség tagjai egyeztetnek arról, hogy kikre adják le a jelöléseket az 

EHÖK választásokon.  Horváth Sára beszámol arról, hogy szervezés alatt áll a második 

évfolyamos csapatépítő rendezvény. Bajnay Márta beszámol arról, hogy az ő fogja képviselni 

karunkat a júliusi PontOtt partin, illetve felhívja a résztvevők figyelmét a közelgő határidőre a 

gólya kisokost illetően. Monoki Fanni javaslatot tesz, miszerint a szociális támogatás 

pályázat részleteiről csak augusztusban tud pontos információkkal szolgálni, ezért tanácsos 

lenne ezt jelezni a kisokosban. Kerekes Petra jelzi, hogy a SHÜTI is készít gólyakalauzt.  

Az elnök, Kup Katica 21 óra 51 perckor lezárja az ülést. 

 

 

Kup Katica Anna                                                                                         Hajdu Zsófia  

HÖK-elnök                                               P.H.                            Ellenőrző Bizottság Elnök  

   

Klauz Gréta 

Jegyzőkönyvvezető 

2021. 06.28. 
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