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Elnökségi ülés 04.29. 

ELTE BGGyK HÖK 

Microsoft Teams 

2022. 04.29.  

 

Jelenlévők: 12 fő Horváth Sára, Kollárik Blanka, Fekete Tamara Panna, Balogh Boglárka 

Éva, Klauz Gréta, Végh Bíborka Vivien, Kriskó Flóra, Rus Lilla Daniella, Monoki Fanni, 

Gáspár Noémi Judit, Jáger Vivien Napsugár, Váradi Erzsébet Julianna 

Mandátummal rendelkezők: 6 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Balogh Boglárka Éva 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Balogh Boglárka Éva  

 

Az elnök, Horváth Sára az ülést 20 óra 05 perckor megnyitja. 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1) Aktualitások  

2)  Egyebek  

 

1. Aktualitások 

Horváth Sára (BGGYK HÖK elnök) megkéri Végh Bíborka Vivient(Tudományos 

megbízott), hogy frissítse a demonstrátorok listáját, amit Horváth Sára(Bggyk HÖK elnök) 

le tud adni a portán, hogy az új demonstrátorok el tudják kérni a kulcsot. 

Horváth Sára(BGGYK HÖK elnök) megkérdezi Végh Bíborka Vivient(Tudományos 

megbízott) arról, hogy egy Workshopon, ami az egyetemen kerül megrendezésre  a 

közeljövőben, részt tud-e venni és megbeszélik a részleteket. 
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Horváth Sára (BGGYK HÖK elnök) tájékoztatást ad Monoki Fanninak (Szociális 

Bizottsági elnök) arról, hogy jött egy e-mail egy hallgatótól, aki megpályázta az Egyszeri 

Közéleti Ösztöndíjat, viszont nem kapta meg. Horváth Sára (BGGYK HÖK elnök) erről 

egyeztet Monoki Fannival (Szociális Bizottsági elnök). 

Horváth Sára (BGGYK HÖK elnök) tájékoztatja az Elnökséget arról, hogy meghirdetésre 

került egy „Szlogen” pályázat, amivel új szlogent szeretnének a karnak. Kéri a tagokat, hogy 

mondják az ismerőseiknek a lehetőséget, hogy minél több ötlet érkezzen be, illetve kéri Rus 

Lilla Daniellát (Kommunikációs Bizottsági elnök), hogy tegyen ki egy újabb posztot erről a 

kar internetes oldalaira. 

Horváth Sára (BGGYK HÖK elnök) elmondja, hogy érkezett a KFT-től egy kérés, 

miszerint ha bármi visszajelzés van a büféről, azt továbbítsa nekik. 

Horváth Sára (BGGYK HÖK elnök) elmondja, hogy ismét érkezett egy felkérés a Magyar 

Labdarugó Szövetségtől, amelyben kérik, hogy ha a karról van kedve valakinek, szívesen 

várják önkéntesnek a magyar-német férfi válogatott mérkőzésre. Megkéri Balogh Boglárka 

Évát (Ellenőrző Bizottsági tag), hogy beszéljen a részletekről. 

Horváth Sára (BGGYK HÖK elnök) tájékoztatást ad arról, hogy még mindig vannak 

adományok a HÖK irodában, amit próbálnak folyamatosan elhordani. Elmondja a következő 

időpontot, amikor várhatóan újra szállítanak, hogy ha esetleg valakinek van kedve, segíthet. 

Azt is elmondja, hogy az egyik hely, ahova már szállítottak adományokat, keresnek 

önkénteseket, erről pedig bővebben beszél és válaszol a kérdésekre. 

Horváth Sára (BGGYK HÖK elnök) beszámol egy újabb önkénteskedési lehetőségről, amit 

Trencsényi László egyetemi tanár szervez az Intercity hotelnél, erről beszél bővebben.  

Horváth Sára (BGGYK HÖK elnök) megbeszél az Elnökséggel egy időpontot, amikor 

együtt el tudnának pakolni a HÖK irodában. 

Horváth Sára (BGGYK HÖK elnök) beszámol arról, hogy az elmaradt EHÖK vezetőképző 

új időpontja már biztosan július 7-10., a helyszín pedig Szombathely. Erről beszél bővebben. 

Kollárik Blanka (Rendezvényszervező Bizottsági elnök) elmondja, hogy ismét 

megrendezésre kerülnek a Szakiránytalálkozók, erről beszélget az Elnökség tagjaival.  

 

 

2. Egyebek 

Horváth Sára (BGGYK HÖK elnök) elmondja, hogy Horváth Angéla (Bárczium 

Főszerkesztő) az utóbbi napokban felrakott egy felmérést a Bárczi internetes honlapjaira, 

amiben a leendő gyógypedagógus hallgatók véleményét kéri a jelen lévő pedagógushelyzetről, 
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a kapott válaszokból pedig írt egy cikket a Bárcziumba. A nagy érdeklődésre való tekintettel 

Horváth Angéla (Bárczium Főszerkesztő) és a szerkesztőség felvetette azt az ötletet, hogy 

lehetne egy felhívást posztolni, amiben buzdítják az ELTE-n azokat a karokat, amelyek 

hasonló területen fognak foglalkozni, hogy ők is csináljanak egy ilyen felmérést. Horváth 

Angéla (Bárczium Főszerkesztő) kéri az Elnökséget, hogy szavazás formájában nyilvánítsák 

ki véleményüket a felvetéssel kapcsolatban. Ezt az ötletet az elnökség egyhangúan 

megszavazta.  

Horváth Sára (BGGYK HÖK elnök) elmondja, hogy megkereste őt Jeges Viktor, aki 

beszámol arról, hogy az Alapítvánnyal közösen szervez a TTK egy utat Zakopanéba, ahova 

sok szeretettel várnak Bárczis hallgatókat is. Ezt kifejti bővebben.  

 

Az elnök, Horváth Sára 20 óra 56 perckor lezárja az Elnökségi ülést. 

 

 

Horváth Sára                                                                                           Klauz Gréta 

HÖK elnök                                                                                   Ellenőrző Bizottsági elnök 

P.H. 

 

Balogh Boglárka Éva 

Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

2022.04.29. 
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