EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
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HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Elnökségi ülés
ELTE BGGyK HÖK
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda
2016. március 08. 18:00
Jelenlévők: 11 fő
Mandátummal rendelkezik: 6 fő
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Molnár Erzsébet
Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Erzsébet
Sztrecsko Boglárka az ülést 18:06-kor megnyitja.
A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúlag elfogad.

Napirend:
1. Éves terveink
2. Beszámolók
3. Sport- és Egészségnap
4. Egyebek
1. Éves terveink
Sztrecsko Boglárka: múlt héten kiosztott papírokból nem sok érkezett vissza és nem
vagyunk teljes létszámban sem. Megbeszélik az éves terveket.
2. Beszámolók
Sztrecsko Boglárka: a Szenátus nem fogadta el az Alapszabály módosítást, mert a
rektor nem támogatta azt. Két hét múlva ismét felkerül napirendre. Ki lettek írva a
választások és el is indultak. Ehhez kell egy jó reklám, amivel bíztatjuk a hallgatókat,
hogy küldöttgyűlési tagoknak jelentkezzenek és szavazzanak. Múlt héten EHÖK
küldöttgyűlési ülés volt. Elfogadtunk minden beszámolót. Ezen kívül új tagokat
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választottak az Ellenőrző Bizottságba, az ELTE BGGyK-ról Tóth Emesét delegáltuk,
akit sikeresen meg is választott a Küldöttgyűlés. Elnökségi ülés is volt.
A karon március 1-jétől Shiffer Csilla a fogyatékosságügyi koordinátor, akivel Kiss
Brigitta, esélyegyenlőségi referens, már beszélt is. Jövő héten kari tanács lesz, március
16-án 15 órától.
Kiss Brigitta: voltam HÖOK esélyegyenlőségi műhelymunkán, ahol kiderült, hogy a
HÖOK-nak van egy esélyegyenlőségi ügyekért felelős elnökségi tagja, aki Simon
Balázs. Októbertől idáig egy kutatást csináltak: a HÖK és az intézmény
esélyegyenlőségi referensei, tehát mi, és a fogyatékkal élő hallgatók voltak a
célcsoportok, de még nincs kész a kutatás, ehhez kell az együttműködésünk, hogy a
műhelymunkák által megismerjék az esélyegyenlőséget a hallgatók. Ez sehol máshol
nem működik olyan jól, mint nálunk. Háromhetente lesznek találkozások. Ehhez
kapcsolódik, hogy voltam EHÖK-ös esélyegyenlőségi bizottsági ülésen, ahol Gregor
Dórival csináltunk egy elemzést. Esélyes napot tartanánk április 27-én. Ennek már
elkezdődött a szervezése. Szeretném, ha abban segítenétek, hogy eljöttök. Ennek
reklámozására szeretném felkérni Horváth Eszter kommunikációs referenst. Ma
beszéltem a koordinátorral, aki a PPK-n volt esélyegyenlőségi referens 2006-tól 2009ig. Sokban számít a HÖK segítségére, Braille írásokat szeretné korszerűsíteni,
lecserélni az egész épületen belül. SHST-seknek egy programot szeretnénk szervezni,
félévre előre, mint például: közös színház, kirándulás, leginkább nekik, de más
hallgatók is jöhetnek, tehát mindenkinek szóljon a reklám. De más programokat is
ajánlhattok.
3. Sport- és Egészségnap
Sztrecsko Boglárka: levesszük napirendről, mert nincs itt Herpai Júlia és Wiesner
Fanni. Következő alkalommal lesz ez a napirendi pont megtartva. Egyhangúlag
elfogadják.

4. Egyebek
Sztrecsko Boglárka: jövő héten, március 15-én, kedden nem lesz elnökségi ülés.
Helyette csapatépítő est lesz.
Vajda Kitti: lesz egy pszichológiai rendezvény, április 15-17-e között, bérletes, tehát
pénzbe kerül, hogy ott lehess, de ha előtte dolgozol kilenc órát, akkor ingyenesen jelen
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lehetsz. Vannak kulturális programok és masszázs is. Lényege: e-mailben kell
jelentkezni, korlátlan jelentkezés a kilenc órás munkára. Március 15-e éjfélig egy
nevet kell csak küldeni, majd lesz egy táblázat, ahol bejelölheted, hogy mikor érsz rá.
Az alapján szűrés, hogy ki a legrugalmasabb, ő fog bekerülni a munkára. Munkák:
dekorációzás, karszalagozás, könyvtárazás – segíteni megkeresni egy könyvet, kevés
néző esetén beülni az előadásra. Csütörtökön már vannak előkészületek, hétfőn pedig
még elpakolás, tehát akkorra is beoszthatnak munkára. Így a kilenc órát 5 napra
lebontva kell ledolgozni. Ezt lehet hirdetni a hallgatók között is.
Sztrecsko Boglárka az ülést 19:47-kor lezárja.
Jegyzőkönyv hitelesítés:

BGGyK HÖK elnök

EB elnök

Jegyzőkönyvvezető
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