EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR
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HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Elnökségi ülés
ELTE BGGyK HÖK
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda
2016. május 10. 15:30
Jelenlévők: 9 fő
Mandátummal rendelkezik: 7 fő
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Csinyi Zsófia
Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Csinyi Zsófia
Sztrecsko Boglárka az ülést 15 óra 38 perckor megnyitja.
A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúlag elfogad.
Napirend:
1. Beszámolók
2. Végzősök búcsúztatója
3. Egyéb

1. Beszámolók
Sztrecsko Boglárka: A héten elmaradt az EHÖK elnökségi ülés a LEN miatt. A
Dékáni Tanácson a logopédia szakirány jövőjéről volt szó. A szakirány a
közeljövőben szeretne egyszakosként tovább működni. Már elkészült egy tanterv.
Sztrecsko Boglárka felvetette, hogy ehhez szükség lenne a hallgatók véleményére
azért, hogy felmérjék van-e erre igény. A karon 2006 és 2010 között már megvalósult
az, hogy a logopédia egy szakként induljon. Ezzel különböző problémák merülnek fel
például, hogy aki egy szakirányon tanul, önköltséges formában, ezen esetben a
logopédia, miért fizessen ugyan olyan összeget a képzésért, mint a kétszakos
hallgatók. Az ország más régióiban is lehet logopédiát tanulni egyszakosként, így a
szakirány szeretne versenyképes maradni. Ezzel az a probléma, hogy ma már a
legtöbb fogyatékossággal élő személy halmozott fogyatékossággal él. Így az egy
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rendelkezőkhöz képest. Továbbá az OMHV-ról is esett szó, lehetnek benne kar
specifikus kérdések, de csak maximálisan 4, ez szeptembertől léphet életbe. Székely
Dóra: A gazdasági ülésen az Iskolaszövetkezet kifizetés körüli problémái volt a fő
napirendi pont. A szövetkezetben több egyetem is benne van, így ami összeget kifizet
az ELTE nem biztos, hogy az egyetem diákjai kapják meg. Problémák voltak a
kifizetésekkel volt, aki nagyobb, volt aki kevesebb összeget kapott, mint amit kapnia
kellett volna. Ez a probléma azért állhatott fenn mivel minden fél évben a tagoknak
meg kell hosszabbítani a szerződésüket és minden egyes munkakörhöz külön
szerződés szükséges. Az egyetem forrás 124 millió forintnak megfelelő összes,
amelyből eddig minden évben 1,5 millió forintot tartalékalapba helyeznek. Idén ez
például jól jött a TTK számára ahol 2 millió forint mínuszba voltak. A záró Küldött
Gyűlésen derül majd ki az, hogy a kar milyen összeget kap. Akkor fognak arról is
tárgyalni, hogy miként, mi alapján osszák el a kapott összeget. Megalakult nálunk is a
közbeszerzés, az elszámolás leadása hasonlóan történik, mint az irodaszerek esetében.
Gál Flóra: Múlt héten volt EHKB, sok panasz érkezett a nemzetközi irodákhoz. Az
erasmusos hallgatók nem kapták vissza azon 10%-ot, ami visszajárt volna. Két
hónapig nem volt egyetemi külügyi erasmus koordinátor, de most már van. Herpai
Júlia: Beválogattak 30 szervezőt és egy matekos junior főszervezőt, aki Biró Olivér,
az idei gólyatáborra. Az egyik szervező visszalépett, de helyére nem keresnek újat.
Vasárnap megtörtént az első csapatépítés. A főszervezők jelenleg a konstrukciót
várják, hogy elkezdhessék a munkálatokat.
2. Végzősök búcsúztatója
Elindul az ötletelés a végzősök búcsúztatójával kapcsolatban .
3. Egyéb
Herpai Júlia: Az elnökségi üléseken vegyen részt az irodavezető. Legalább havi
egyszer mindenképp mivel számára is hasznos információk hangzanak el. Sztrecsko
Boglárka: Az elnökség tagjai jelöljék ki fogadóóráikat májusban heti minimum 2, míg
júniusban 4 órát.
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Sztrecsko Boglárka az ülést 17 óra 04 perckor lezárja.
Jegyzőkönyv hitelesítés:

BGGyK HÖK elnök

EB elnök

Jegyzőkönyvvezető
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