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Bemutatkozás 

Menyhárt Barbara vagyok, harmadéves hallgató pszichopedagógia- és autizmus 

spektrum pedagógiája szakirányokon. 2017. április 2-tól töltöm be az ELTE BGGyK HÖK 

elnöki tisztségét, ezzel két fél éve tevékenykedem a hallgatói érdekképviseletben. 

Előszó 

 Egy éve, hogy az elnöki tisztségért való indulásom támogatást nyert. A 

hallgatótársaim bizalma egyrészt nagy megtiszteltetés és felelősség, ugyanakkor jelentős 

öröm- és tapasztalatforrás számomra. 

Nem teljesítettem mindazt, amit a választási kampányom ideje alatt, illetve az előző elnöki 

programomban vállaltam, viszont az elnöki mandátum képviseletének minden 

mozzanatában, minden kihívás közepette, törekedtem erre. Az alapelveket, amiket az 

akkori csapattal meghatároztam a legjobb tudásom szerint képviseltem, továbbra is 

érvényesnek tartom, és a jövendő munkámat is erre készülök felépíteni. 

Mindenekelőtt köszönettel tartozom: 

1. a kari- és egyetemvezetésnek, hogy jó példával jár előttem. 

2. részönkormányzatok és más intézmények hallgatói képviselőinek, azért, hogy 

tanácsokkal láttak el, megosztották jó (és kevésbé jó) tapasztalataikat, ezzel is 

segítve a munkámat, kérdésekben igazítottak el és kérdéseket vetettek fel 

3. a tisztségviselőknek és bizottsági tagoknak, akik minden helyzetben közvetlenül 

megvalósították az érdekképviseletet 

4. hallgatótársaimnak, akik bizalmat szavaztak nekem, akik bátran fordultak hozzám 

(és a csapathoz) kérdéseikkel, problémáikkal 
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Alapelvek 

Felkészültség és szakmaiság 

 Azt gondolom, a felkészültség hiánya egyenesen arányos az érdekképviseleti munka 

nem hatékony működésével. Fontos, hogy a Hallgatói Önkormányzat az eredményes 

munkavégzés érdekében mindig felkészült, tudatos, a Kar és az alapvető emberi értékeken 

alapuló célok felé orientált legyen. Számos hagyomány és tapasztalat él, ami lehetővé teszi, 

hogy beszélhessünk a hallgatói érdekképviseleti munka szakmaiságáról, amit célunk 

megtartani és tovább vinni. 

Rugalmasság és kompromisszumkészség 

 Az előző alapelvhez szorosan kapcsolódik, hogy a célratörő és akaratlagos fellépés 

mellett az Önkormányzat képes legyen a különböző helyzetekhez való alkalmazkodásra.  

Az arany középút szellemében a Hallgatói Önkormányzatnak egyszerre kell 

megfelelnie a folyamatosan szigorodó merev szabályzati működésnek (így fellépéseinek 

mindenkor tervezettnek kell lennie), és az állandóan változó hallgatói igényeknek (ennek 

értelmében pedig kritériuma a rugalmasság). 

Kivitelezhetőség és hitelesség 

 A Hallgatói Önkormányzatnak olyan célokat kell kitűznie maga elé, amelyek 

megvalósíthatóak, óvakodnia kell attól, hogy olyan ideálokat állítson, amelyek elérése nem 

garantálható. Mindez azért fontos, mert a folyamatos sikertelenségek, amelyek a túl magas, 

irreális elvárásokból fakadnak, veszélyeztetik az érdekképviselet hitelességét. Azt 

gondolom ugyanis, hogy a hallgatótársaink abban az esetben tudnak valódi bizalommal 

fordulni az érdekképviselethez, ha az eredményeket tud felmutatni, a sikeresség pedig 

abban rejlik, hogy kivitelezhető célokat tűzünk ki magunk elé. 
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Átláthatóság 

 A BGGyK Hallgatói Önkormányzat elnökeinek programjában mindig is hangsúlyos 

volt a transzparens működés. Mivel a hallgatói érdekképviselet a hallgatókért van, azt 

gondolom, jogukban áll belelátni a működés minden aspektusába. 

Helyzetértékelés összhangban a jövőképpel 
 Azt gondolom, ahhoz, hogy célokat tudjunk állítani az Önkormányzat és elnöke elé, 

mindenekelőtt meg kell vizsgálnunk a jelenlegi helyzetet és az elmúlt év tapasztalatait. 

1. Arculatváltás 

A Hallgatói Önkormányzat elnöksége egyetért abban, hogy szükség van egy 

arculatváltásra, hiszen a hallgatói passzivitással összefüggő problémáink gyökerében az 

állhat, hogy a hallgatók számára nem egyértelmű vagy nem szimpatikus a mi feladatkörünk, 

és nem teljesen világos, hogy célunk mindannyiunk érdekeinek az érvényesítése. 

Elsődleges feladatunk tehát, hogy megfelelő módon kommunikáljunk magunkról és a 

munkánkról. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatótársaink felé barátsággal forduljunk, és 

éreztessük, hogy velük együtt munkálkodunk mindannyiunk közös érdekében. 

2. Örökségünk 

 Az elmúlt hét év elnökei egyaránt fontosnak tartották az átlátható működést, a 

hatékony külső és belső kommunikáció megvalósítását, a hallgatók bizalmának az 

elnyerésére tett törekvéseket, valamint a kar vezetőségével, az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzattal és a többi részönkormányzat érdekképviselőivel való jó kapcsolat 

fenntartását. Ezeket, mintegy örökséget kívánjuk megőrizni és továbbadni a jövő 

érdekképviselőinek. 
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3. Kommunikáció 

a) Hatékony információátadás 

 Hallgatói érdekképviselői szervként a legfontosabb feladatunk a hallgatók megfelelő 

tájékoztatása tanulmányi és szociális ügyekben, az elérhető ösztöndíjak, lehetőségek, 

kollégiumi lakhatás, rendezvények tekintetében. Az elmúlt években kialakult az a jó 

gyakorlat, hogy kisokosok formájában gyűjtjük össze a legfontosabb információkat. 

Ilyenformán jött létre a Tanulmányi Kisokos, Vizsgakisokos, a Kollégiumi Kisokos, 

Levelezős Kisokos, Esélyegyenlőségi Kisokos, amelyek hatékonynak bizonyultak. 

Feladatunk, hogy a meglévő anyagokat folyamatosan frissítsük, javítsuk, és az igényeknek 

megfelelően bővítsük ezek sorát. Ezt a koncepciót folytatva, az Önkormányzat feladata 

továbbra is az információk leghatékonyabb formában, legrövidebb idő alatt, mindenki 

számára érthető és hozzáférhető módon való közvetítése. 

b) Tájékozódás 

 Ahhoz, hogy mindig naprakész és valid információkat tudjunk átadni, fontos a 

folyamatos tájékozódás. Az Önkormányzat tisztségviselői eddig , és ezután is részt vesznek 

a bizottsági üléseken, ahonnan az információkat közvetítik a kari érdekképviselet felé , 

ezáltal eljuttatva a hallgatótársakhoz. 

c) Honlap 

 Az elmúlt években a kari Hallgatói Önkormányzat honlapja folyamatosan frissült, és 

úgy alakult, hogy minden szempontból a hallgatótársaink szükségleteinek megfeleljen. 

Ezen a felületen elérhetővé váltak a tisztségviselők havi beszámolói, így az általuk végzett 

munka bármikor megtekinthető, átnézhető. Úgy gondolom, hogy a jövő 

érdekképviseletének a feladata, hogy lépést tartson a változásokkal, és ezeknek 

megfelelően alakítsa a Hallgatói Önkormányzat online felületét. 
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d) Instagram és Facebook felület 

 Nemrégiben jött létre a BGGyK HÖK Instagram felülete, ami a Facebook profilt 

kiegészítve azt a célt szolgálja, hogy az információ a lehető leggyorsabb módon jusson el a 

hallgatótársainkhoz. Igyekszünk például infografikákkal színesíteni a hírfolyamot, és 

felhívni a figyelmet a fontos tartalmakra. A hatékony kommunikáció érdekében mind az 

Instagram, mind pedig a Facebook oldal folyamatos fejlesztésére, bővítésére van szükség  a 

továbbiakban is.  

e) Bárczium  

Mivel az elmúlt időszakban számos nem várt problémával kellett szembesülnünk, 

sajnos nem úgy alakult a Bárczium megjelenése, amint azt eredetileg terveztük. A nyomda 

okozta nehézségek miatt a jövőben az online publikálás felé kívánjuk megtenni az első 

lépéseket, így mindig naprakészek és elérhetőek tudunk maradni. Természetesen, a 

nyomtatott lap sikerére való tekintettel törekednénk a legalább negyedévi megjelenésre.  

4. Rendezvények 

Az alapelvek mellett, számos rendezvény vált hagyománnyá a karon, mint a Kitárt 

Ajtók Ünnepe, a Damjanich Utcai Kollégiummal közösen szervezett Puncs, illetve a  Sport- és 

Egészségnap, a Tipikus délutánok, ezeken kívül pedig a gólyaprogramok sorában a Campus 

Discovery, a Gólyahajó és a Gólyaavató, amelyeket szintén fontosnak tartom a 

továbbiakban is fenntartani. 

Ezen kívül azt gondolom, az érdekképviseletnek nyitottnak kell lennie. Fontosnak 

tartom a Bárczi Gyógytea népszerűsítését a hallgatók körében, illetve egyéb könnyed 

szakmai és tudományos rendezvények például filmestek, vitaestek, kerekasztal-

beszélgetések szervezését.  

Az Önkormányzat nyitott más karokkal való közös rendezvények szervezésére is, 

amivel elősegíthetnénk az ELTE-s identitás erősödését. 
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Gólyatábor 

 A BGGyK HÖK Küldöttgyűlése úgy döntött, hogy a 2018-as évi Gólyatábort az előző 

évek gyakorlatától eltérően, Zánkán a BTK Gólyatáborával egy időben kerül 

megrendezésre.  

A tervek alapján munkacsoportokban történik majd a szervezés, négy kinevezett 

szervező koordinálásával.  

A feladatkörök világos meghatározására, gördülékeny belső és külső 

kommunikációra, rengeteg kreativitásra, kompromisszumkészségre és határozott kiállásra 

van most szükségünk. Fontosnak tartom továbbá, hogy hangsúlyt fektessünk a seniorok és 

szervezők közötti együttműködés elősegítésére, hiszen az önálló tábor megvalósítása és az 

új hagyományok kialakítása csakis úgy valósulhat meg, ha összetartás van a kar hallgatói 

képviselői között.  

Belátom, hogy nem kis feladatot vállaltunk az önálló tábor megvalósításával, de hiszem, 

hogy ha valamikor a BGGyK HÖK készen áll erre a feladatra, akkor most van az a pillanat. 

 A Gólyatáboron túl az elsőéves hallgatótársaink megfelelő integrációjának 

érdekében szeretnénk a jövőben a tanév kezdete előtt megfelelő információkat nyújtani 

nekik. Továbbá a Bárczium Gólyaszámával, a Campus Discovery nevű rendezvénnyel is arr a 

törekszünk, hogy segítsük a gólyák beilleszkedését és tájékozódását. 

5. Szakkollégiumok 

Számos törekvés volt már arra, hogy az Illyés Sándor Szakkollégiumot 

népszerűsítsük a gyógypedagógus hallgatók körében. Azt gondolom, az eddigi sikertelen 

próbálkozások nem szeghetik kedvét a lelkesedésnek, és a hallgatói érdekképviselet 

feladata továbbra is a szakkollégium(ok) nyújtotta lehetőségekkel kapcsolatos megfelelő 

információ átadása, a szakkollégiumi rendezvényeken való részvételre való motiválás, 
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ezáltal pedig a szakmai fejlődés elősegítése. Ezen célok megvalósítása érdekében együtt 

kívánunk működni az Illyés Sándor Szakkollégiummal. Az utóbbi időben sikerült kedvező 

kapcsolatot kialakítani a Szakkollégiummal, amit igyekszünk majd fenntartani a 

továbbiakban is. 

6. ELTE-s „tudományegyetemi identitás” erősítése 

A Hallgatói Önkormányzat tudományos ügyekért felelős megbízottjával, Vajda 

Kittivel való közös gondolkodásunk eredményeképpen megfogalmazódott az igény, hogy az 

Önkormányzat igyekezzen megfelelő fórumokat teremteni a hallgatótársaink szakmai 

fejlődésének elősegítése és nézeteik tágítása céljából.  

Ilyen formán fontosnak tartjuk, hogy műhelymunkák, vitaestek szervezésével 

fellendítsük a hallgatói tudományos életet, és érdekeltebbé tegyük társainkat a szakmai 

innovációk, aktuális szakmai és társadalmi kérdések, kutatásokba való bekapcsolódás, vagy 

akár önálló kutatás, TDK dolgozat megírása vagy önkéntes munka végzése iránt.  

Azt gondoljuk, a nyitottság, kíváncsiság, kritikus attitűd, a közös elmélkedések, 

beszélgetések mindannyiunk fejlődését segítenék elő. 

7. Szemléletformáló program 

 A Hallgatói Önkormányzat esélyegyenlőségi referense és bizottsága régóta dolgozik 

egy szemléletformáló program kialakításán. Ennek a célja az érdeklődők fogyatékosság 

iránti érzékenységének a növelése, fogyatékossággal kapcsolatos tudásának a gazdagítása, 

a felnövekvő generációk szemléletformálása.  

2017 októberében a HÖOK Külhoni Programjának segítségével sikerült is 

megvalósítanunk egy együttműködést az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kar hallgatói Önkormányzatával. Az alapvető cél az volt, hogy a leendő pedagógusok 

számára szemléltessük, hogy munkájuk során milyen hatalmas szerep hárul rájuk abban, 
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hogy adott esetben felismerjenek állapotokat, és hogy miként viszonyuljanak a 

fogyatékossággal élő személyekhez.  

A jövőben kívánjuk a program bővítését, a jelenlegi kapcsolatok ápolását és újabbak 

kialakítását. 

8. Külügy 

A Hallgatói Önkormányzat a továbbiakban is igyekszik megfelelő információkkal 

ellátni a hallgatókat a külföldi tanulási, továbbképzési lehetőségeikről. A jövőben több 

energiát szeretnénk fordítani a BGGyK HÖK Mentorrendszerének a kiépítésére és 

működtetésére, hogy a külföldi hallgatók érdekképviseletét még magasabb szinten tudjuk 

megvalósítani. 

9. Ösztöndíj 

Az ösztöndíjakkal, különböző támogatásokkal kapcsolatos információátadás az 

önkormányzat egyik legkiemelkedőbb feladata. Köztudott, hogy a gyógypedagógus 

hallgatók az idei évtől az eddig ismert egyetemi (Alaptámogatás, Rendszeres szociális 

támogatás, Rendkívüli szociális támogatás) és kari pályázatok (Egyszeri közéleti ösztöndíj, 

Köztársasági ösztöndíj, Sportösztöndíj, Kulturális Ösztöndíj, Tanulmányi versenyeken és 

konferenciákon való részvétel támogatása, Tudományos Ösztöndíj és a Tudományos 

Diákköri Konferencián való részvétel támogatása) mellett a Klebelsberg Ösztöndíjra is 

jogosultak. A kar érdekképviseletének feladata, hogy ezzel kapcsolatban is minden 

hozzáférhető információval ellássa a hallgatótársakat. 

A HÖK feladata továbbá, hogy a jövőben még felelősségteljesebben bánjon az 

ösztöndíjakkal, és elköteleződjön a Tanulmányi Ösztöndíj rendszerének a reformja mellett.  
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10. Gazdasági transzparencia 

 A mindenkori Hallgatói Önkormányzatok gyakran szembesülnek azzal a váddal, 

hogy visszaélnek és jogtalanul költik a rájuk bízott forintokat. A kar érdekképviselete 

számára mindig is fontos volt, hogy a pénzügyek nyilvánosak, bárki számára 

hozzáférhetőek legyenek. Azt gondolom, a transzparencia ezen a területen kiemelkedő 

jelentőséggel bír, hiszen minden utalásnak, minden kifizetésnek és költésnek jogosnak, 

szükségszerűnek és lekövethetőnek kell lennie. Ennek érdekében a honlapon elérhetővé 

kell tenni az önkormányzat bevételeivel és kifizetéseivel kapcsolatos dokumentumokat. 

11. Levelezős hallgatótársaink hatékony képviselete 

 A korábbi tapasztalataink alapján nagyobb kihívást jelent hatékonyan eljuttatni a 

megfelelő információkat a levelezős hallgatótársainkhoz, mint a nappali tagozatos 

társainkhoz. Annak érdekében, hogy az ő képviseletük is megfelelő minőségű legyen, 

mindenekelőtt fel kell mérnünk az igényeiket. Ezt követően az általuk választott formában 

(Facebook csoportban, nyílt fórumon, online fórumon, levelezőlistán) és az igényeiknek 

megfelelő gyakorisággal kommunikálunk majd velük. 

12. Fejlődés biztosítása- vezetőképzők 

 Az elmúlt év és a magasabb szintű hallgatói érdekképviselet (EHÖK, HÖOK) 

egyaránt jó gyakorlata a vezetőképzők szervezése. A kari Hallgatói Önkormányzatnak 

lehetőséget kell biztosítania az érdekképviselők számára a folyamatos fejlődéshez, szakma i 

tudás gyarapításához, kapcsolatok kiépítéséhez és elmélyítéséhez.  

13. Utánpótlásképzés 

 Az elmúlt évben a Hallgatói Önkormányzat kidolgozott egy koncepciót az 

utánpótlásképzés lebonyolítására. Ez mindenképpen továbbgondolást és konkretizálást 

igényel olyan formában, hogy megvalósítható lehessen. A munka gyökerét pedig az 

arculatváltás jelenti.  
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14. Alapszabály 

 A legutóbbi Alapszabály-módosításra másfél éve került sor, amit a Küldöttgyűlési 

tagok levélszavazási lehetőségének a bevezetése indokolt. Mivel az Alapszabályban 

lefektetett pontok alapján működik az érdekképviselet, fontosnak tartom, hogy  újbóli 

átgondolásra kerüljön a teljes dokumentum, annak érdekében, hogy kikerülhessenek belőle 

a már elévült megnevezések, a nem releváns és fölösleges tételek, illetve pontosításra 

kerüljenek egyes megfogalmazások. Ez a munkálat várhatóan még áprilisban végbemegy. 

Zárszó 

 Az elnöki programban megfogalmazott elvek és irányok személyes szinten az elmúlt 

év, tágabb körben pedig az elmúlt évek, hallgatói érdekképviseleti munkájából származnak. 

  

Bízom abban, hogy a hallgatótársaim a felvázolt tervek alapján ismét bizalmat 

szavaznak és felhatalmaznak a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Hallgatói 

Önkormányzat elnöki tisztségének a betöltésére. 

Köszönetnyilvánítás 

Az elmúlt egy évben számos találkozás, beszélgetés és történés formált engem és a 

magam- valamint az Önkormányzat elé kitűzött célokat. Mindezekért köszönet illeti a kari- 

és egyetemi vezetőket, más karok és intézmények képviselőit, a közvetlenül mellettem 

dolgozó tisztségviselőket és nem utolsó sorban minden hallgatótársamat.  
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Az újraindulásomban való támogatásáért és a közös célok kitűzésében való aktív 

közreműködésért köszönet név szerint nekik: 

 Csinyi Zsófia - gazdasági alelnök 

 Király Petra - tanulmányi alelnök 

 Csajkás Eszter - szociális alelnök 

 Kup Katica - külügyi referens 

 Kalauz Fanni - kommunikációs referensek 

 Csatári Orsolya - sport- és rendezvényszervező referens 

 Ballai Viola - esélyegyenlőségi referens 

 Sánta Szandra - seniorkoordinátor 

 Porkoláb Eszter - elnöki megbízott 

 Nemes Nóra - sportügyekért felelős megbízott 

 Vajda Kitti - tudományos ügyekért felelős megbízott 

 Krammer Dóra - Bárczium főszerkesztő 

 Négyesi Nikolett - irodavezető 

 Molnár Erzsébet - ellenőrző bizottság elnöke 

 Erdős Dorottya, Pollák Anna - ellenőrző bizottsági tagok 

 

s.k. 

Menyhárt Barbara 


