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Elnökségi ülés

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

2015. december 06. 18:30

Jelenlévők: 14 fő

Mandátummal rendelkezik: 9 fő

Az EB képviseletében: Molnár Erzsébet

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Erzsébet

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

Sztrecsko Boglárka az ülést 18 óra 34 perckor megnyitja. 

Napirend:

1. Beszámolók

2. Javaslat havi közéleti ösztöndíjra

3. Rendezvényeink értékelése

4. Gólyatábor 2017

5. Egyebek

1. Beszámolók

Sztrecsko  Boglárka: Megköszöni  mindenkinek,  aki  segített  az  elmúlt  heti

rendezvényeken: Kitárt Ajtók Ünnepe, Gólyabál.

Múlt heti elnökségi ülésen szóba került, hogy kapott a kar kettő adatigénylést: egyet a kari

ösztöndíjakra  vonatkozóan  a  2010  és  2016  közötti  időszakról,  a  másik  a  Köztársasági

Ösztöndíjakra vonatkozóan a 2010 és 2016 közötti időszakról.

Szombathelyi integrációnak részese a TÓK is.
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December 14-én lesz az ELTE HÖK Karácsonyi ünneplése. Később még megbeszéli az

Elnökség, hogy kik tudnak ezen részt venni. December 8-án lesz az összegyetemi buli, amit

hirdetni kell a hallgatók körében is.

Jelenleg van a Karácsonyi gyűjtés december 16-ig, melyet szintén hirdetni kell a hallgatók

körében is.

A BME GTK kara csatlakozik az ELTE-hez 2017. augusztus 1-jétől.

EHÖK  Küldöttgyűlés  volt  a  múlt  héten.  2017-es  gólyatáborokról  beszélgettek,  erről

holnap lesz az igénybejelentő elfogadva és február elején kell leadni a véglegeset.

Hétfő  Dékáni  Tanácson  megbeszélték  az  elmúlt  hét  eseményeit.  A héten  lesz  Bárczi

Gyógytea, amit szintén hirdetni kell a hallgatóknak.

Megkapta a Kar ismételten a Fogyatékosságbarát munkahely díját, ezen kívül egy külön

díjat is, illetve Dékán úr is kapott díjat.

Kiss  Brigitta: Részt  vett  esélyes  ülésen.  Elindult  a  karácsonyi  gyűjtés,  melyre

élelmiszereket  lehet  hozni  és  ruhákat  is.  Holnapig  lehet  megosztásokkal  nyerni  jegyet  a

Mikulás bulira, mely csütörtökön van.

Holnap Cseppkő Gyermekotthonba megy képviselni az ELTE-t egy Mikulás ünnepségen.

Jól sikerült a Vakvacsi.

Király  Petra: EHÖK  Tanulmányi  Bizottsági  ülésen  vett  részt,  melyen  az  OHV-ről

beszéltek, amelyet Sztrecsko Boglárka megmutat az elnökség tagjainak. Király Petrának nem

tetszik ez a változata.

Sztrecsko  Boglárka: Az  volt  a  cél  az  OHV-vel,  hogy  minél  rövidebb  legyen,  és  ne

legyenek a kérdések ugyanazok, hanem a lényegi dolgokra kérdezzen rá. Ezen kívül hosszabb

távú cél a nyilvánosságra hozás, ezért sokat változtak a kérdések, de még nincsenek konkrétan

megfogalmazva  azok  a  kérdések,  amik  bekerülnek  a  Neptunba.  Az  első  kérdés  után  rá

kérdezne a Neptun, hogy a hallgató miért nem járt be az órákra, amennyiben azt a választ

jelöli. Itt hasonló válaszok lesznek, mint amik jelenleg vannak, de lesz kivéve belőle válasz.

Volt  olyan  kérdéssor,  amelyet  3  részre  osztottak:  kurzus,  oktató/oktatás,  értékelés

értékeléséről.  Ez  szintén  15  kérdést  tartalmazott.  Ha benne marad  az  értékelés  értékelése

kérdés, akkor nem lehet majd nyilvánosságra hozni.  Több karon működik a rendszer, hogy
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egy vizsga alkalommal bármilyen probléma áll  elő,  akkor ne az OHV-be írják be,  hanem

keresse  fel  vele  a  HÖK-öt,  aki  majd  panaszt  tesz  az  ebben  érintett  személynél,  mert  ez

jogosultsága  a  HÖK-nek.  Sokszor  előfordul,  hogy  rosszabb  értékelést  ad  a  hallgató  a

kurzusról és oktatóról, mert abból a tárgyból rossz jegyet kapott. 

Margitai  Anna: Jelenleg  nincs  következménye  az  oktató  felé,  ha  egy  kurzus  kisebb

pontszámot  kap  a  hallgatóktól.  Ezzel  kapcsolatban  egyezkedés  történik  jelenleg  a

Minőségügyi  Irodával,  akik  nyitottak  ez  ügyben  és  arra  törekszenek  együtt,  hogy  minél

rövidebb és egyszerűbb legyen a kérdéssor és nyilvánosságra lehessen hozni.

Sztrecsko Boglárka: Az a cél, hogy nyilvánosságra lehessen hozni

Vajda Kitti: Megtörténik a véleményezés, majd nyilvánosságra kerül, de mi értelme van,

ha amúgy is meg fel kell venni az adott kurzust és elvégezni

Sztrecsko Boglárka: Ez csak nálunk van így.

Margitai Anna: Van olyan kar, ahol az OHV alapján kapják meg az oktatók a bónuszt. 

Vajda  Kitti:  Ameddig  az  oktatóknak  nem származik  az  eredményből  nyereség,  hogy

javítson a kurzusán, addig nem fog változás történni.

Sztrecsko Boglárka:  Azért nincs változás, mert nincs nyilvánosságra hozva. Ha látná a

felső vezetés  is,  akkor  ők is  jelezhetnének  az  oktatónak a  kurzusával  kapcsolatban,  hogy

alakítson  rajta.  Lesznek  olyan  oktatók,  akiket  nem fog  érdekelni,  de  lesznek  olyanok  is,

akikkel majd együtt lehetne dolgozni.

Király  Petra: Értékelés  értékelése  és  a  tematika  is  napirenden  volt.  Az  értékelés

értékeléséről nem gondolják, hogy nyilvánosságra kellene hozni. A három nagy csoportban

van, amit nyilvánosságra lehet hozni és van, amit nem. Ami nem lesz nyilvános, az is plusz

információ a Karnak, az oktatóról, kurzusról.

Sztrecsko Boglárka: De így is hosszú a kérdéssor, mert eredetileg öt plusz egy kérdést

szántak és lefedték egymást a kérdések. Ez volt a probléma.

Tematika  azért  nincs  benne,  mert  a  HKR  tartalmazza,  hogy  kötelező  nyilvánosságra

hozni,  de  mégsem  az.  Össze  akarja  szedni  Sztrecsko  Boglárka  a  kurzusokhoz  tartozó

tematikákat.
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Király Petra: A szombathelyi integráció miatt lesz nagy HKR módosítás, amibe szeretnék

beletenni  a  zárthelyi  dolgozatok  kijavításának  idejét,  ami  kettő  hét.  Jelenleg  nincs

szabályozva, de a felterjesztését már elkezdte Király Petra.

Földi Alexandra: Mi lesz a következménye?

Király Petra: Azt még nem tudják, hogy mi lesz a következménye.

Sztrecsko Boglárka: Azt  tartalmazza a  HKR, hogy a vizsgákat  nyolc napon belül  kell

kijavítani, de ennek sincs egyelőre következménye. 

Király Petra: Márkus Eszterrel még beszél ezzel kapcsolatban. Ha van ötlete az elnökség

tagjainak, hogy mi szerepeljen még a HKR-ben, azt szívesen meghallgatja Király Petra.

Margitai  Anna: Nincs  semmi  információ  arról  sem a  HKR-ben,  hogy  mennyi  idővel

korábban változtathat vizsgaidőpontot az oktató. 48 órás limitet ajánl.

Király  Petra: Lesz  Bárczis  tanulmányis  kisokos,  amit  a  tanulmányi  alelnöknek  kell

megcsinálnia. Elérhető lesz online formátumban is.

2. Javaslat havi közéleti ösztöndíjra

Csinyi Zsófia: Alapfeladatait megcsinálta. Plusz dolgot nem csinált.

B kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.

Földi  Alexandra: Alapfeladatait  megcsinálta.  Egy elnökségi  ülésen nem vett  részt,  de

erről tájékoztatta Sztrecsko Boglárkát.

B kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.

Király  Petra: Alapfeladatait  megcsinálta.  Egyik  fogadóórájáról  késett,  de  erről

tájékoztatta Sztrecsko Boglárkát.

B kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.

Kiss  Brigitta: Egyik  elnökségi  ülésen  nem  vett  részt,  mert  esélyes  ülésen  volt.

Megszervezte a Vakvacsit.

B kategóriát javasol magának.
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Vajda Kitti: A tipikus délután szervezője is A kategóriát  kapott,  így a Vakvacsiért  is

kapjon Kiss Brigitta A kategóriát.

Mindenki elfogadja.

Gál Flóra:Egyik elnökségi ülésen nem vett részt és egyik fogadóóráját előrébb hozta, de

erről tájékoztatta Sztrecsko Boglárkát. EHKB ülésen vett részt.

B kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.

Menyhárt Barbara: Egyik elnökségi ülésen nem vett részt, de erről tájékoztatta Sztrecsko

Boglárkát.  Múlt héten nem tartotta  meg a fogadóóráját  egy képzés miatt,  de ezen a héten

kettőt tartott helyette. Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlési ülésén vett részt.

Alapfeladatait megcsinálta.

B kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.

Horváth  Eszter: Egyik  elnökségi  ülésen  nem  vett  részt,  mert  dolgozott.  A  gólyabál

szervezésében vett részt novemberben.

B kategóriát javasol magának.

Sztrecsko Boglárka: A gólyabál, és a Kitárt Ajtók Ünnepe szervezése miatt ajánlja az A

kategóriát.

Mindenki elfogadja.

Herpai Júlia: A rendezvények szervezésében vett részt. Egyik elnökségi ülésen nem vett

részt.

A kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.

Pogácsás Nóra: Alapfeladatait megcsinálta.

B kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.

Kájel  Kata:  Alapfeladatait  megcsinálta.  Segített  a  Kitárt  Ajtók Ünnepe és a Gólyabál

szervezésében.

A kategóriát javasol magának.
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Sztrecsko Boglárka: Nem támogatja az A kategóriát, mert megkapta a novemberi fél

hónapra a teljes hónapnyi ösztöndíjat.

Mindenki elfogadja.

Margitai  Anna: Elnökségi  üléseken  részt  vett,  kérte  a  seniorokat,  hogy  írjanak

beszámolókat.

B kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.

Vajda Kitti: Alapfeladatait megcsinálta.

B kategóriát javasol magának.

Mindenki elfogadja.

Sztrecsko Boglárka: Schindler Petráról dönt az Elnökség: nem vett részt novemberben

elnökségi üléseken, ezért C kategóriát javasol.

Mindenki elfogadja.

3. Rendezvényeink értékelése

Sztrecsko  Boglárka: Dékáni  Tanácson  megköszönték  és  pozitívan  értékelték  a  Kitárt

Ajtók Ünnepét. Köszöni a segítséget mindenkinek Sztrecsko Boglárka. A Gólyabálon szerinte

kevesen voltak az elmúlt évekhez képest.

4. Gólyatábor 2017

Sztrecsko Boglárka: Beszélt  Hoksza  Zsolttal,  és  a  Karnak joga van megszavaztatni  a

Küldöttgyűléssel,  amit  a  Kar  akar.  A  fizika  és  kémia  csatlakozásával  kapcsolatban  kell

dönteni.

Herpai Júlia: Az lesz, amit a TTK akar.

Horváth Eszter: Hogyan lehetne elvárni, hogy nyolc új főszervező hozzon létre egy ilyen

méretű rendezvényt, mint a Gólyatábor?

Margitai Anna: Azt kellene mondani. hogy túl sok a négy szakirány. Ne mondja meg a

Kar, hogy melyik szakirányt  nem szeretné a Kar, hanem csak annyit,  hogy egy szakirány

kerüljön a matematika mellé.
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Herpai Júlia: Támogatja Margitai Anna ötletét.

Menyhárt  Barbara:  Nehéz  helyzetben  érzi  magát  a  jövőre  tekintettel.  Ő is  támogatja

Margitai Anna ötletét.

Herpai Júlia: Véleménye, hogy ebbe belemegy a TTK.

Margitai Anna: A későbbi években bővíteni lehet majd a GT-t, ha jól működik a három

szakirány együtt. 

5. Egyebek

Az Elnökség tagjai megbeszélik a következő elnökségi időpontot.

Sztrecsko Boglárka az ülést 21 óra 07 perckor lezárja.

 Sztrecsko Boglárka Molnár Erzsébet

BGGYK HÖK elnök      EB elnök

Molnár Erzsébet

jegyzőkönyvvezető
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