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Elnökségi ülés
ELTE BGGyK HÖK

1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda

2016. november 15. 18:30

Jelenlévők: 15 fő

Mandátummal rendelkezik: 8 fő

Az EB képviseletében: Molnár Erzsébet

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Erzsébet

Sztrecsko Boglárka az ülést 19 óra 01 perckor megnyitja.

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

A napirendi pontokon módosítás történt: új napirendi pont lett a Gólyabál és első napirendi 

pont lett a Sportügyekért felelős megbízott megválasztása.

Ez egyhangúlag el lett fogadva.

Napirend:

1. Sportügyekért felelős megbízott megválasztása – módosítva.

2. Beszámolók

3. Közéleti ösztöndíjak – javaslat

4. Vakvacsi

5. Kitárt Ajtók Ünnepe

6. Gólyabál

7. Egyebek

1. Sportügyekért felelős megbízott megválasztása – módosítva.
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Sztrecsko  Boglárka: Tegnapi  nap  folyamán  volt  egy  Rendezvényszervezői  Bizottsági

Ülés, ahol javasoltak Sportügyekért felelős megbízottat Kájel Kata személyében.

Felkéri Kájel Katát, hogy mutatkozzon be, mondja el terveit.

Kájel  Kata:  Gimnáziumban  évekig  DÖK-ben  vett  részt,  megszerette  a  szervezési

munkákat és ezt szeretné folytatni az egyetemen is.

Részt  vett  két  képzésen  a  megpályázott  feladatkörrel  kapcsolatban:  első  képzésen  a

Sportösztöndíjjal foglalkoztak; második képzésen a BTK-ról tartottak előadást, hogy azon a

karon hogyan vannak a sportösztöndíjak.

Szeretné  elérni,  hogy  többen  pályázzanak  sportösztöndíjakra.  Programokról  még

konkrétan nincsenek tervei.

Sztrecsko Boglárka: Van-e valakinek kérdése?

Földi Alexandra: Kulturális Ösztöndíjjal is foglalkozott-e a képzésen Kájel Kata?

Kájel Kata: Csak Sportösztöndíjjal foglalkoztak.

Sztrecsko  Boglárka: Kincses  Petrát  megválasztotta  az  Elnökség  szavazatszámláló

bizottsági tagnak.

Egyhangúlag megválasztották Kájel Katát Sportügyekért felelős megbízottnak.

2. Beszámolók

Sztrecsko Boglárka: EHÖK Elnökségi Ülés volt múlt héten. Vendég volt: Babos János,

Geréb Tünde a Szolgáltató Központ vezetője és osztályvezetője. Gólyabálokról érdeklődtek,

hogy minden rendben megy-e. Kari Napokat szeretnék elkezdeni szervezni.

A  2017-es  Gólyatáborról  is  szó  esett.  Felajánlották,  hogy  egyszerre  több  hely,  több

Gólyatábor is lehetne. Megjegyezték, hogy jobb lenne számukra, ha kevesebb Gólyatábora

lenne az ELTE-nek. Ezzel kapcsolatban amúgy is zajlanak egyeztetések, de még nincs döntés.

Szükséges a munkacsoport munkáját megsürgetni, mert december 7-re igénybejelentőt kell

leadni, aminek pontosnak, részletesnek, mindenre kitérőnek kell lennie.

Nagytétényi úti Kollégium felújításáról is esett szó. Elment a közbeszerzés már három-

négy  hete,  amit  jóváhagytak.  Lakhatási  támogatásról  szavaztak,  ami  növekedett  50%-ról.
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Sztrecsko Boglárka szerint újra kelleni fog ez a támogatás, de Babos János ezt még nem tudta

megerősíteni, sem cáfolni. Tehát csökkentik a szociális támogatásokat, mint a múlt évben.

Beszéltek  az  OHV  projektről,  módosult  a  Kar  ötlete,  három  részegységre  szeretnék

bontani,  minden csoportban 5 kérdés lenne.  Amikor elkészül  egy kérdéssor, azt  Sztrecsko

Boglárka, aki tagja a munkacsoportnak, megmutatja az Elnökség tagjainak is.

Egy másik projekt  is  elkezdődött  az utánpótlásképzéssel  kapcsolatban,  amit  az EHÖK

elnökhelyettese  csinál:  egy  kisokost  állít  össze,  tisztségekre  lebontva,  de  nem  kötelező

használni. Ezen felül szeretne egy gólyairánytűt is. Illetve egy Szigetes útlevélhez hasonló

EHÖK-ös kiadványt is szeretnének.

EHÖK  Küldöttgyűlés  december  elsején  lesz,  ami  a  Gazdasági  alelnököt,  Szociális

alelnököt,  Tanulmányi  alelnököt  érinti  elsősorban.  Csinyi  Zsófiának  kell  leadnia

vagyonnyilatkozatot. Lágymányosi Campuson lesz megtartva, 18 órakor. Ha valaki nem tud

menni, akkor póttagoknak kell. Szükséges alapszabályt módosítani.

Integrációs kérdésekről újra szó volt, az új koncepcióról nem jelzett vissza Szombathely,

így nem tudni, hogy mi a véleményük.

Új referensi tisztség kerül pályázatra, Jogi ügyekért felelős referens, aki az ÁJK-ról lesz

megválasztva. Ez a kiírás megtalálható a honlapon.

ÁJK-ról  van egy kérés minden részönkormányzat  felé:  minden évben pénzt  gyűjtenek

más-más  alapítványoknak.  Idén  a  Mosoly  Alapítványnak.  Szeretné  az  ÁJK  ezt  HÖK-ös

projektnek,  hogy  minden  karon  sütnek  és/vagy  árulnak  palacsintákat.  Kérdésük,  hogy

szeretnénk-e ebben részt  venni.  Megoldható,  ha sütni  nem, csak árusítani  szeretne a  Kar.

Nincs  fix  ára,  amennyit  gondol  a  vevő,  annyit  ad  érte.  Körülbelül  100  palacsinta  lenne

karonként. Az IK csak megsüti, nem árul. Ez a program november 29-én lenne. A Kar vállalja

az árusítást, de nem süt.

Dékáni  Tanácson  a  gyógypedagógus  tanár  MA  képzésről  volt  szó,  amely  2018

februárjától, keresztfélévben lesz meghirdetve.

Margitai  Anna: Nem  érti,  hogy  miért  kell  ez  a  képzés.  Az  alap  gyógypedagógusi

diplomával szakközépiskoláig lehet tanítani, kivéve egyes tárgyakat.
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Sztrecsko  Boglárka: Nem  tudja  pontosan,  hogy  ez  a  képzés  mire  készít  fel.  Régen

gyógypedagógusi tanár volt az elnevezés, ami ma gyógypedagógus.

Vajda Kittivel, Kiss Brigittával (előtte héten Schindler Petrával is), ezen a héten összeült

Sztrecsko Boglárka és egy közös projekten dolgoznak: tehetséggondozó program létrehozása

középiskolásoknak. Ezt a következő szeptemberben, az EHÖK Tudományos Bizottságának a

pályázatára  nyújtana  be.  Kis  motiváció  a  számukra,  hogy lehet  pénzösszeget  nyerni.  Aki

szeretne ennek a munkacsoportnak a munkájában részt venni, az jelentkezhet. Erről egy post a

héten fog kimenni a hallgatók számára, ahol lehet jelentkezni. Nem kötelező. 

Schindler Petra: Sztrecsko Boglárkával egyeztetett az utánpótlásképzéssel kapcsolatban.

Jövő héten lesz a Vakvacsi, utána héten Atipikus délután, ahol társasjátékozás közben a

hallgatók  megismerkedhetnek  a  HÖK  feladataival,  munkáival  közelebbről  is.  Ez  egy

képzéssorozat része. Utána héten, Atipikus Mikuláson is lenne előadás.

Sztrecsko Boglárka: Ezzel kapcsolatos részletes ütemtervet, programot következő héten

rakják össze, amit Elnökségin bemutatnak.

Csinyi  Zsófia: Gazdasági  Ülésen vett  részt  múlt  héten,  ahol  le  kellett  adni  a  jövő évi

tervezetet és elmondani, hogy mire szeretnénk költeni.

Van egy terv,  hogy szeretnének  egy közös kasszát,  amiben  lenne egy összeg,  amiből

minden kar kiveszi, amennyi kell neki. Akkor valósul meg, ha kap elég pénzt a Kar.

Menyhárt Barbara: November 9-én tartott konferencián nem tudott részt venni, de ugyan

arról  volt  szó,  min  HÖOK-on,  mégpedig  a  felsőoktatási  kollégiumok  helyzetének  az

átgondolása. Átbeszélték az Országos Kollégiumfejlesztési Stratégiát. A havi beszámolóban

részletesen kifejti az elhangzottakat.

Tájékoztatja az Elnökséget arról, hogy Bicsák Dániel a KolHÖK tanulmányi rendszeréért

felelős elnöki megbízottja lemondott, helyére Lipcsei Ádám került kinevezésre a tegnapi nap

folyamán. 

Földi  Alexandra: Lehet  pályázni  TDK-n  való  részvétel  támogatására,  Kulturális-  és

Sportösztöndíjra.

Vajda Kitti: TDK-ra biztosan fog érkezni pályázat. HÖOK-on volt egy ilyen szekció, ami

a Karrier Menedszmentről szólt, amit ELTE szinten akarnak létrehozni. Online felületen lenne
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egy portfólió, és ez garantálná, hogy 1 éven belül munkát találjon a személy, de nekünk erre

nem lesz szükségünk.

Sztrecsko  Boglárka: Hétvégén  öt  fő  részt  vett  az  Elnökségből  a  HÖOK  őszi

vezetőképzőjén.  Bízik  benne,  hogy  a  tavasziban  jobb  és  tartalmasabb  szekciók  lesznek.

Először volt Esélyegyenlőségi szekció.

3. Közéleti ösztöndíjak – javaslat

Sztrecsko  Boglárka: Szociális  alelnöknél  kezdi  az  Elnökség  a  sort.  Október  1-től

november 1-ig összefoglalva röviden az elvégzett feladatokat és melyik kategóriát javasolja a

tisztségviselő magának.

Földi  Alexandra: Volt  egy szociális,  tanulmányis  hétvége,  ahol  a  rendszeres  szociális

támogatást  gondolták újra.  Ülések vannak még a szociális  támogatások végett.  KÖB ülést

tartott,  kiírta  a  pályázatokat,  pályázati  sablonokat  készített.  Mindent  megcsinált,  ami  a

feladata volt, véleménye szerint.

Sztrecsko Boglárka: Plusznak érzi Földi Alexandrával szemben, hogy érzi, hogy az összes

pályázatot meg kellett csinálni, ami talán egyszeri alkalom.

Földi Alexandra: Nem érzi ezt plusznak. A szeptemberi rendszeres szociális támogatást

sem érzi plusz feladatnak, kivéve a tanulmányi ösztöndíjat, amit ki kell számolni, de arra kap

egyszeri támogatást.

B kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.

Csinyi Zsófia: HÖOK-on vett részt, volt kettő ülésen is.

B kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.

Király Petra: EFOTT-ot  csinált,  kreditátviteli  ülés  volt,  tantervmódosításon vett  részt.

Beszámolót írt, Elnökségi Ülésekre jár.

A kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.
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Menyhárt Barbara: Október 1-je és november 1-ig minden Elnökségi Ülésen részt vett,

tartotta  a  Damjanich  Utcai  Kollégium  Diákbizottságával  és  Kollégiumi  Hallgatói

Önkormányzattal  a  kapcsolatot,  megtartotta  a  fogadóóráit.  Ezen  felül  részt  vett  az

Érdekképviseleti Fórumon, ELTEfeszten, szombathelyi integrációs megbeszélésen Sztrecsko

Boglárkát helyettesítette.

B kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.

Horváth Eszter: Nem tartott 2x fogadóórát, nem plakátolt.

C kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.

Sztrecsko Boglárka: Egyszer előfordul, hogy nem csinálja meg valaki az alap feladatait,

még  belefér,  de  már  többször  nem.  Nem  szeretné,  ha  ellustulnának  a  tisztségviselők.

Novemberi hónap nehezebb a Kommunikációs és Rendezvényszervező Referensnél.

Margitai  Anna: Érti,  hogy példát  kell  statuálni,  de azt  gondolja,  hogy Herpai  Júlia  A

kategóriát érdemelne, így most kapjon B kategóriát. Oka, hogy foglalkozik még a jövő évi

Gólyatáborral, a decemberi Gólyabállal és a Kitárt Ajtók Ünnepével is.

Sztrecsko  Boglárka: Egyetért  Margitai  Anna  álláspontjával  és  indokaival.  El  tudja

fogadni, hogy így egy kategóriával lejjebb csússzon Herpai Júlia.

Herpai Júliának B kategóriát javasol az Elnökség.

Mindenki elfogadja.

Sztrecsko  Boglárka: Gál  Flóránál  a  szeptember  és  október  hónap  A  kategóriás  az

Erasmus  pályázatok,  tájékoztatások,  ELTEfeszten  előadott,  fogadóórát  tartott,elnökségi

Üléseken részt vett. 

Gál Flórának A kategóriát javasol az Elnökség.

Mindenki elfogadja.

Kiss Brigitta: Első bizottsági ülést megtartotta, ahol feladatnak adta, hogy mindenki 

vigyen egy érzékenyítős játékot, hogy ebből lehessen dolgozni a félév során. Terveit elmondja

a félévre. EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottságával volt a Fogyatékosügyi Központban. 
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Póttagként részt vett az EHÖK Küldöttgyűlésen. Elkészítette az idei félélves SHST listát, amit

félévente kell megírni. Segített az A tipikus Halloweenben is lebonyolításában is.

A kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja. 

Pogácsás Nóra: Megérkezett a Bárczium. Alapfeladatait ellátta, ami ezen felül volt: 6 új

szerkesztői  tag,  akik  betanulnak  a  bizottságba.  Nekik  volt  egy megbeszélés  tartva.  ELTE

Press Akadémián előadást tartott, ez egyszer van egy évben, szekció munkában vett részt és

az ott felmerülő problémákat beszélték meg és dolgozták ki. Az Akadémia egy napig tart.

A kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.

Margitai  Anna: Alap feladatait  teljesítette,  beszámolókat  írt,  Elnökségi  üléseken jelen

van,  Seniorokkal  tartja  a  kapcsolatot.  Ezen  felül  részt  vett  az  A tipikus  délutánon  és  az

ELTEfeszten.

B kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.

Vajda Kitti: Jelen volt Elnökségi üléseken, megírta beszámolóit, Tanulmányi Bizottsági

gyűléseken részt vett, pályázatok kiírása miatt intézetigazgatók megkeresése folyt októberben,

tudományos  pályázatokat  hírét  terjesztette,  segített  megszervezni  A  tipikus  délutánt  és  A

tipikus Haloweent.

A kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadta.

Schindler  Petra: Részt  vett  A  tipikus  délután  szervezésében.  A  tipikus  Halloweeni

program nem sikerült  túl  jól.  Az utánpótlásképzés szervezésében is segít.  Tervben vannak

még további programok.

B kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadta.

4. Vakvacsi

Sztrecsko Boglárka: Még nem foglalt termet, de az Ülés után elintézi. Véleménye szerint

megtartható az A/202-es teremben. 16 órakor fog kezdődni és vannak már, akik jelentkeztek.
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Kiss Brigitta: Igen, 10-en jelentkeztek már. Ha az Elnökség tagjai is szeretnének menni,

akkor  a  Facebook-on  hirdetett  eseménynél  jelezzék,  hogy  ott  lesznek,  ezen  felül  egy

táblázatba írják be magukat, mert annyi főnek lesz étel, ahányan visszajeleznek. Illetve hívják

meg az ismerőseiket.

Sztrecsko Boglárka: Nem fog tovább tartani a Vakvacsi, mint 19 óra.

5. Kitárt Ajtók Ünnepe

Sztrecsko  Boglárka: Beszélt  Herpai  Júliával,  ezt  osztja  meg  az  Elnökség  tagjaival.

Majdnem  kész  van  a  program.  Herpai  Júlia  körbetelefonált  mindenkinek  a  tegnapi  nap

folyamán, amiért hálás neki. Vannak még kérdések, ezért nincs kész teljesen a plakátterv, de

egy  alap  plakát  van,  aminek  lassan  létre  lehet  hozni  egy eseményt.  Lassan  elkezdhető  a

promózása is. EFOTT kéri, hogy az újabb báli plakát legyen kint, s heti kettőször posztoljon

róla Horváth Eszter, mert azt ők is látják, és így tudják követni. Kérdés, hogy Till Attila jön-e,

de még nem sikerült vele beszélni. Ezt legkésőbb csütörtökig megtudják. Agárdi Szilvia, aki

még valószínű, hogy el tud jönni. Lesznek Workshopok. és sok paralimpikonok  is jönnek.

Nem tudják biztosra, hogy ezen a napon lesz-e tanítás.

6. Gólyabál

Sztrecsko  Boglárka: Nem tudta  Sztrecsko Boglárka  elérni  Molnár  Zalánt,  aki  a  bálok

szervezéséért  felel  az EFOTT-tól, ezért  nem tud még információkat  a Gólyabálról.  A mai

naptól már el lehet kezdeni a jegyeket vásárolni. Ezen kívül lesz egy egyeztetés még a bálról.

7. Egyebek

Schindler Petra: Ötlete, hogy az új HÖK tagokkal legyen egy csapatépítés. Nem szakmai

jellegű. Időpontot javasol.

Margitai Anna: Jegyzőkönyvben sok helyesírási hiba van, erre figyeljünk.

Földi Alexandra: Az aláírásnál feltüntetni, hogy ki írja alá?

Sztrecsko Boglárka: De, fel lehet tüntetni. Azért van így, mert eddig is ezt a formátumot

használta a HÖK.

1097 Budapest, Ecseri út 3. • telefon: 358-5581 • e-mail: elnok@barczihok.elte.hu • honlap:
www.barczihok.elte.hu

http://www.barczihok.elte.hu/


EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Vajda Kitti: Holnapi nap folyamán transzplantációs előadás lesz, amire lehet jelentkezni,

ha valaki szeretne menni. Ez egy képzés, melynek végén iskolákban lehet tartani előadást

erről a témáról.

Sztrecsko Boglárka az ülést 19 óra 52 perckor lezárja.

BGGYK HÖK elnök EB elnök

jegyzőkönyvvezető
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