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Sztrecsko Boglárka az ülést 18 óra 7 perckor megnyitja.

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúlag elfogad.

Napirend: 

1. Gólyatábor 2017

2. Beszámolók

3. Educatio Kiállítás 2017

4. Nyíltnap 2017

5. Egyéb

1. Gólyatábor 2017

Vida Nikolett és Hoksza Zsolt vendég az Elnökségi ülésen a gólyatábor ügye kapcsán. 

Sztrecsko Boglárka: Már korábban tárgyaltunk a gólyatábor kapcsán, most 

kompromisszumra juthatnánk közösen. Mik merültek fel a Küldöttgyűlésen? A matek 

szakterületen? A négy szakos koncepciót nem igazán látjuk még át, mi lesz a főszervezőkkel, 

kik vesznek benne részt pontosan? Február 15-re meg kéne nevezni a szereplőket…szakok 

közti együttműködés, hogy és mint lesz. Szerintünk jobb lenne, ha csak egy szak jönne 

pluszba lassabban mehetnénk az integráció felé.
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Hoksza Zsolt: köszönöm szépen a meghívást. Gyakorlati szakos táborok vannak már 

egy ideje, és hajlandóság mutatkozott az egyesülésre, ennek kapcsán munkacsoport jött létre, 

kb 1 hónapot dolgozott, és ezek után jött a javaslat: történjen összevonás, de kezdjük teljesen 

elölről ne összeolvasszuk a táborokat. Lenne egy 4 szakos tábor a Bárczi részvételével, ezzel 

kapcsolatban tárgyalások zajlottak a Küldöttgyűlésen, az események sürgetve voltak a 

decemberi határidő miatt. Kompromisszum kész vagyok, hogy senki ne érezzen kényszert az 

együttműködést illetően.

Vida Nikolett: Volt egy ülés, ahol átbeszéltük a dolgokat, ne féljünk új hagyományokat

teremteni. A matekosok kötődnek a Bárczihoz, fizika-kémia kérdésről több szavazás is volt, 

először: 9 szavazat a fizika mellett, 7 szavazat mindkettőre és 7 tartózkodott, a végleges 

eredmény: 16 szavazat a fizika mellett 13 szavazat mindkettő mellett és 1 szavazat csak a 

kémiára, ezt reprezentálták a Küldöttgyűlésen is. Nem külön szakterültként kéne kezelni 

hanem mint a „GyógyMatekot”, teljes egészként, nem olyan sok ember mennyiségre, 

részvételiszám úgyis csökkent az évek során, ezt figyelembe véve nem lenne probléma, új 

embereket ismerhetnénk meg, „jó lenne a vérfrissítés”.

Sztrecsko Boglárka: támogatom, abszolút nem vagyok ellene, de nincs előttem a 

koncepció. A Geo-Bio ellene lenne, ha hozzájuk menne a fizika-kémia?

Hoksza Zsolt: a Geo-Bio-hoz nem akarnak menni a sátrazás miatt. Az összevonást 

illetően a fizika lelkesebb, de a kémia is alkalmazkodna.

Vida Nikolett: kémiával voltak az elején nehézségek, kevesen érdeklődtek, de a fizika 

az elejétől fogva lelkes, mateknál már korábban felmerült a fizikával közös gólyatábor 

lehetősége.

Sztrecsko Boglárka: kémia, mint szak nincs nagyon távol a matektól?

Vida Nikolett: azért elég erős matekos oldala van a kémiának is.

Sztrecsko Boglárka: én abszolút nyitott vagyok, bárkit szívesen látunk, de február 15-

ig az egészet össze kéne rakni, vannak-e már kész tervek? Sokszor össze kéne ülni, hogy 

rendesen össze legyen rakva. Valószínűleg nem lesz probléma, mert a GyógyMatek már 

összeszokott a munka során. Mik lesznek a módszertani lépések? Mikor lesznek pályázatok?

Hoksza Zsolt: még kérdés a Bárczi hogyan áll a dolgokhoz, következő egy hónapban 

minden szaktól meg kell kérdezni, hogy mi volt az a táborban az, amit mindenképp szeretne 

megtartani, ezeket figyelembe véve lehetne elindulni, február 15-ig nagy vonalú tervek: hány 

napig, hány fő, eszközök anyagi kerete stb… programot nem kell addig kitalálni, 

leglényegesebb rész, hogy nézzenek ki a programok, de erre van még idő, mindenki 

elmondaná, mit szeretne, majd összeülnénk megbeszélni.

2



Gál Flóra: szerintem, ha foglalkozunk vele így is, úgy is jó lesz a program.

Vida Nikolett: fizika-kémia gólyatábor hogy is néz ki, fizikát nem részletezném, 

kémia: Török Mátyás az előző gólyatábor szervezője beszámolója alapján a  program hasonlít 

picit a GyógyMatekhoz (sorverseny, mentorrablás), elmondta miből engednének, mi az 

amihez ragaszkodnának, fizika is megtette ugyanezt, minden félnek engednie kell valamiből.

Hoksza Zsolt: Pályázatos részt elengedném, HÖK elnöknek kéne a gólyatábor 

szervezést vállalnia.

Sztrecsko Boglárka: olyasmi lenne, mint a BTK koncepciója.

Menyhárt Barbara: Nem ülnek itt most azok az emberek, akik tudják, hogy hogyan is 

kell tábort szervezni. Nekem tetszik a teljesen új felállás ötlete, de az értékek összesimítása 

hogyan történne? Erre lenne egy munkacsoport? Vagy ez a HÖK feladata lenne?

Hoksza Zsolt: munkacsoportban benne vannak, azok, akik szívesen foglalkoznak a 

gólyatábor szervezésével, az értékek összesimítása függ, hogy ki mihez ragaszkodik, minden 

ami elhangzik egy ilyen megbeszélésen vita tárgyát képezheti, fontossági sorrend alapján 

döntenénk az egyes kérdésekben.

Menyhárt Barbara: régi emberek mellé új embereket is kéne delegálni.

Hoksza Zsolt: nem az emberek fontosok, hanem hogy mindenhonnan legyenek 

emberek

Sztrecsko Boglárka: GyógyMatekos ötleteléshez hasonló ötletbörze kéne, ami után 

össze kéne foglalni a munkacsoportokkal az elhangzottakat, minden szakterületet egyenlő 

számban lenne képviselve. Fontos, hogy mindenki tájékoztatva legyen, mert ebből volt 

probléma a múltban.

Hoksza Zsolt: szándék megvan az informálásra, a múltkori eset véletlen volt. A tábor 

létszáma 2013-ban 70 fővel csökkent a potenciális résztvevők száma, a kémia 30-40 főt 

jelentene pluszban, a fizika 20-30-at, ez csak visszakompenzálná az eddigi veszteséget.

Gál Flóra: és mi lesz a csoport felosztás problémájával?

Sztrecsko Boglárka: szeniorkoordinátor rendszer/képzés már februárban 

megkezdődne, nem ártana arról valami információ, hogy hány embert kéne kiválasztani.

Hoksza Zsolt: meg kell beszélni közösen.

Sztrecsko Boglárka: február 15-ig meg kell akkor beszélni, ezt a munkát mikor 

kezdjük megbeszélni?

Hoksza Zsolt: épp vizsgaidőszak van, így most kevésbé rugalmasak az emberek, attól 

függ a következő ülés időpontja, hogy ki mikor ér rá.

Sztrecsko Boglárka: nagyobb körben vagy HÖK-ön belül lennének a megbeszélések?
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Hoksza Zsolt: kis munkacsoport hatékonyabb lenne.

Sztrecsko Boglárka: pénteken lesz Küldöttgyűlés, ott lesz szavazás is, ott lesznek a 

szeniorok is, de én úgy gondolom, hogy tudunk kompromisszumot kötni.

Hoksza Zsolt: nem akarok terméket rátok sózni, részünkről azért lenne előnyös mert 

kevesebb gólyatábor lenne és így több pénz jutna erre.

Sztrecsko Boglárka: ha a kémiát még se fogadnánk be lenne külön táboruk?

Hoksza Zsolt: 40 fős tábort nem támogatnám, erre most nem szeretnék kitérni, majd 

akkor foglalkozunk a problémával, ha az már valós

Vida Nikolett: múltkori MatSzaCs anyagát átküldöm majd.

Menyhárt Barbara: bennem is csak mi lenne, ha kérdések merültek fel, úgyhogy a 

Küldöttgyűlés után kéne ezt a kérdést tovább vitatni

Hoksza Zsolt: Küldöttgyűlésen is azzal érvéltem hogy a PPK gólyatáborát élveztem a 

legjobban mert minden részlet a gólyákra volt szabva, kb 300 emberre volt szervezve a tábor.

Sztrecsko Boglárka: lehetne tőlük tanácsot kérni. Helyszínre van már ötlet? Szolnok?

Hoksza Zsolt: szavaztunk Küldöttgyűlésen, de erre releváns válasz nem születtet.

Sztrecsko Boglárka: ha nincs több kérdés, köszönöm, hogy eljöttetek, mi még 

egyeztetünk, hogy mi legyen a későbbiekben.

2. Beszámolók

Sztrecsko Boglárka: fogadóórákat minél hamarabb írjátok be, hogy ne a végén torlódjon

még én se írtam meg a beszámolómat, ha sikerül még ma megírom, ti is írjátok meg minél 

hamarabb, lesz még egy Elnökségi ülés januárban (2 hét múlva), addigra legyen meg 

mindenkinek a decemberi beszámolója, vezetőképzőre jelentkezzetek, mert hamarosan 

lezárom a jelentkezést, lesz szakmai része, de nem olyan sok, inkább csapatépítő jellegű lesz a

dolog.

Van egy új fajta ösztöndíj, Klebelsberg (eddig csak tanárisok pályázhatták) még nincsenek

meg a konkrétumok, ősztől kell majd meghirdetni.

Iskolaszövetkezetes keret elfogyott, befagyasztották a fizetéseket, addig lesz befagyasztva,

amíg meg nem jön az új költségvetés. Talán megoldást jelentene a problémára, ha 

visszahoznánk a Kimagasló Hallgatói Tevékenységért járó ösztöndíjat

Menyhárt Barbara: volt Kari Tanácson, ahol a Savaria integrációról adtak tájékoztatót, 

kevés konkrétum volt benne, Bárczira vonatkozólag nem volt információ, nem volt benne 

semmi kézzelfogható, hiányos volt az előterjesztés is.
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Sztrecsko Boglárka: EHÖK Küldöttgyűlésen minden rendben volt, minden beszámolót 

elfogadtunk

Király Petra: kész a tanulmányi kisokos, 11 oldalas lett.

Földi Alexandra: szakmai gyakorlatos ösztöndíj is kész van, azok számára, akik nem 

Pesten lesznek gyakorlaton, látássérültek és autizmus szakirányon lévőket jobban fogja 

érinteni.

Menyhárt Barbara: volt Kollégiumi HÖK Küldöttgyűlésen, január végén összeülünk 

akkor beszéljük meg a felsőbb éves kollégiumi jelentkezést.

Sztrecsko Boglárka: mikor lesz Erasmus tájékoztató?

Gál Flóra: február közepén lesz, terem még nincs lefoglalva, holnap lesz a tisztújítási 

gyűlés ISN-nél.

3. Educatio Kiállítás 2017

Sztrecsko Boglárka: Educatiora jelentkezzetek segíteni. Kéne készíteni egy összefoglalót, 

hogy mit kell válaszolni az egyes kérdésekre. Hozzunk össze egy közös találkozót a 

felmerülhető kérdésekre adható válaszok megbeszélésére.

Király Petra: február 18-án kéne átszállítani és kipakolni a kellékeket az Educatiora és 

kéne ember segíteni.

4. Nyíltnap 2017

Sztrecsko Boglárka: a nyíltnapon (február 2-3) HÖK tájékoztatót tart a bulikról, 

kollégiumokról, ösztöndíjakról, Erasmus-ról, a jelenlét kötelező a bemutatkozás miatt. Ha van

rá igény körbe vezetni a karon az érdeklődőket.

5. Egyéb 

Földi Alexandra: nincs még meg az utódjelöltem, valakit sürgősen kéne találni.

Kájel Kata: majd ajánlom a gólyáknak a posztot.

Földi Alexandra: elsőre csak bizottsági tag lenne, hogy legyen ideje beletanulni a 

szerepbe. 

Sztrecsko Boglárka az ülést 19 óra 55 perckor lezárja.
Jegyzőkönyv hitelesítés:
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Sztrecsko Boglárka Molnár Erzsébet

BGGyK HÖK elnök      EB elnök

Kincses Petra

Jegyzőkönyvvezető
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