
  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

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

 

 

 

 

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

 

Elnökségi ülés 

 
ELTE BGGyK HÖK 

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

2015. október 6. 19:00 
 

Jelenlévők: 7 fő 

Mandátummal rendelkezik: 12 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Zatykó Nóra 

Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes. 
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Márkus Mariann az ülést 19 óra 15 perckor megnyitja. 

 

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

 

Napirend:  

1. Beszámolók 

2. HKR kari különös módosítás 

3. HÖK bemutatkozás a Bárcziumban 

4. Kitárt Ajtók Ünnepe 

5. Egyebek 

 

1. Beszámolók 

Márkus Mariann hétfőn Dékáni Tanácson járt: az OMHV megújításáról volt szó, melynek 

érdekében fel fog állni egy bizottság. Egyesek szerint a kérdőív nem elég jól mér, nem elég 

specifikusak a kérdések, illetve nagy a vita annak nyilvánossága körül is, amit Dr. 

Zászkaliczky Péter Dékán Úr és Rektor Úr is támogat, az oktatók véleménye viszont 

megoszlik. Márkus Mariann elmondása szerint az ELTE HÖK elnökségében egyetlen 

részönkormányzati tag kivételével mindenki támogatja a kérdőív eredményeinek nyilvánossá 

tételét, amit a BGGyK HÖK is képvisel. 

Sikeresen lezajlott az ELTE feszt, Márkus Mariann köszöni mindenki segítségét. Ő maga 

’Miért a Bárczi?’ címmel egy kb. negyed órás előadást tartott a programsorozat keretein belül. 

http://www.barczihok.elte.hu/
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Folyamatos a dilemma a gólyabál megszervezésével kapcsolatban. Márkus Mariann legutóbbi 

nem hivatalos információja szerint Rikker Emília, és ezáltal az egyetemvezetés támogatja, 

hogy a TTK Hallgatói Alapítványt bízzuk meg a megszervezéssel és lebonyolítással. A bál 

színvonalának garantálása érdekében az erre szánt összeget a működési keretünkből fogjuk 

átadni. 4 Kar (BTK, IK, TáTK, TÓK) fogja együtt tartani a bálját, melynek a Tüskecsarnok ad 

majd helyet. 

A szerdai ELTE HÖK elnökségi ülésen napirenden lesz az ASZ módosítás is, Márkus 

Mariann kéri, hogy szükség esetén az ezzel kapcsolatos észrevételeket, ajánlásokat estig 

küldjék meg a tisztségviselők. 

 

Wiesner Fanni sportinfrastruktúra megbeszélésen járt a Karon, ahol Losoncz Máriával, Käbli 

Katalinnal, illetve Márkus Mariannal konzultált. Felmerült igényként a Kar zuhanyzóinak 

felújítása, illetve eszközök pótlása, továbbá konditerem, tükrös terem kialakítása; utóbbi 

mozgásnevelés, aerobic órák és logopédiai órák szempontjából is hasznos lenne. Beszámol 

arról, hogy sport bizottsági ülés is volt a BEAC-on. Újabb feladatot jelent a Karra járó, aktív 

sportoló hallgatók felkutatása, összegyűjtése, továbbá szurkolói bázis kialakítása. A 

Magyarországi Egyetemi és Főiskolai Bajnokság keretében többféle sportágba is lehet 

nevezni, tavalyi évben az ELTE vízilabda csapata ért el 2. helyezést országos szinten, ezért 

megérdemelnék a feltörekvő sportolóink a támogatást. Az elnökség egyhangúlag azon a 

véleményen van, hogy ennek kiépítéséhez fontos a sportolóinkat köztudatba hozni, 

kihasználni a kommunikációs lehetőségeinket, és egyfajta szemléletváltást előmozdítani a 

hallgatótársainkban. 

 

Fazekas Biankát felkereste a Camp Leaders, akik szeretnék a Karon is terjeszteni az általuk 

kínált lehetőségeket. Az elnökség ezt támogatja, illetve Márkus Mariann szerint mindezt össze 

lehetne kötni más programmal is a nagyobb látogatottság érdekében. 

 

2. HKR kari különös módosítás 

Aug. 15-én hatályba lépett az új ELTE SZMSZ, ami felülírja az alá tartozó specifikus 

részeket, így a decemberi szenátusi ülésen szükség lesz majd a módosított kari különös részek 

előterjesztésére. Márkus Mariann tájékoztatja az elnökséget arról, hogy HKR módosítás is 

várható ebben a félévben, melynek munkálatai során az egyik fő szempont a szabadabb 

keretek biztosítása lesz a HKR számára. Az Oktatási Igazgatóság által október 1-jén kiküldött 

javaslat is ezt a célt kívánja elősegíteni. Ezzel kapcsolatban Tóth Emese is beszélt Dr. 
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Cseszregi Tamással. Márkus Mariann kérése, hogy ahhoz, hogy a BGGyK része novemberre 

gond nélkül elkészülhessen, október végére kerüljön felállításra egy koncepció, ami Papp 

Gabriellával és Stefanik Krisztinával is egyeztetésre került. 

 

3. HÖK bemutatkozás a Bárcziumban 

Sztrecsko Boglárka tájékoztatja az elnökséget a csütörtöki lapzártáról. 2500 karaktert (2db 

A5-ös oldal) tud az újság a HÖK bemutatkozására szánni, így képek nem fognak beleférni. A 

kérdés az, hogy milyen megközelítésű legyen az írás.  A leköszönések miatt, és mert nem fér 

bele minden bemutatkozás egyszerre, az elnökség elveti az egyes tisztségviselők személyes 

írását. Felmerül, hogy a vizsgák, a tanulmányi tudnivalók vagy a tavaszi félév rendje is helyet 

kaphatna az újságban. Közvetlen szavazásról is érdemes lenne írni: miért szavazzanak, miért 

érdekük ezzel a jogukkal élni, illetve röviden azt is részletezni, miért lesz most és milyen 

választás. Az elnökség megegyezik, hogy a 2500 karaktert egyes bizottságok tájékoztatója, 

bemutatkozása, jelentkezési felhívása fogja kitenni. 

 

4. Kitárt Ajtók Ünnepe 

Rózsás Eszter csütörtökön egyeztet Perlusz Andreával a program kapcsán. A bizottságában 

felosztották, ki veszi fel a kapcsolatot a civil szervezetekkel, jövő hétig várhatóan kiküldésre 

kerülnek a meghívók. Konkrét téma még nincs, de az integráció áll majd a középpontban. 

Kiss Brigitta Kunt Zsuzsával szervez SHST-s beszélgetést, kikéri majd a tanácsát a 

rendezvény témájával kapcsolatban. 

 

5. Egyebek 

Vezetőképző: Fazekas Bianka visszamondta az ajánlatkéréseket október 23-ára, túl közel van 

az időpont. Márkus Mariann egy tavaszi vezetőképző megszervezését tartja kézenfekvőnek, 

az új csapat számára. Ő akkor már nem lesz elnöki tisztségben, de szívesen vállal képzést. 

 

Márkus Mariann tájékoztatja az elnökséget arról is, hogy október 19-ére fognak 

pótszámfejtést kérni, az utalásokat akkor vinnék be a Neptunba, és így hónap közepére 

érkeznének meg a szeptemberi-októberi ösztöndíjak. Szekeres Szabolcs üzeni, hogy 

szeptember 28-i dátummal Tóth Emesét KÖB elnöknek választották a Karon, így ő felel majd 

az utalási listákért is. Tóth Emese jelzi, hogy a szeptember-októberi utalási lista készen van. 

A demonstrátorok az október-novemberi ösztöndíjukat novemberben fogják megkapni. A 

szeniorok egyszeri közéleti ösztöndíjra pályázhatnak, Tóth Emese kiküldte levlistán a sablont, 
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honlapon is megtalálható, azt kell kitölteni és aláírva leadni. Aki október 18-a előtt leadja, az 

még ebben a hónapban részesülhet a juttatásban. 

Az elnökség az ülésen történő egyeztetések alapján utána jár annak, hogy megbízatásért járó 

ösztöndíjban hogyan részesülhet olyan tisztségviselő, aki rendszeres közéleti ösztöndíjat is 

kap. 

Azoknak a személyeknek, akik iskolaszövetkezeten keresztül részesülnek majd juttatásban, be 

kell majd regisztrálniuk a szövetkezetbe. Ennek anyagi vonzata 1500Ft, amit az EHÖK áll. 

Első alkalommal az ELTEfeszten dolgozó hallgatók lesznek kifizetve ezen a módon. 

 

Márkus Mariann november közepe-vége felé szeretne közvetlen elnökválasztásra szavazást 

kiíratni, hogy december elejére véget érhessen a szavazási időszak. Elnökválasztás tervezett 

fázisai: október 22-től november 6-ig pályázati időszak; november 9-től legfeljebb 3 héten 

keresztül szavazat-leadási időszak. 

 

Az elnökség egyes tagjai beszámolnak a tisztségviselői pályafutásukban várható 

változásokról, és közösen ötletelnek az utánpótlásról való gondoskodással kapcsolatban. 

 

Nagy Anikó felkereste Sztrecsko Boglárkát, és jelezte, hogy látássérültként nem tud bejutni a 

büfébe, így ebben kéri a HÖK közreműködését. Az elnökség véleménye szerint szükség van 

arra, hogy Anikóval közösen is feltérképezzék, mik jelentenek akadályt a büfé használatában, 

a HÖK csak ezt követően fogja tudni orvosolni a problémát. 

 

Sztrecsko Boglárka beszámol arról, hogy Szűcs Boglárkával, Cserti-Szauer Csillával és 

Katona Vandával a jelenleg zajló kutatásokról beszéltek. A jövőben havonta fognak összeülni 

egyeztetni az aktualitásokról. A legközelebbi program a Tudomány Napja lesz október 16-án. 

Mivel mindig kevés a hallgató, ezért szükséges a hallgatók önkéntes segítségét kérni, továbbá 

nagyobb hangsúlyt helyezni a promócióra, legfőképpen Facebook esemény létrehozásával. 

 

Sztrecsko Boglárka ismételten felkéri a tisztségviselőket a Brand kérdőív kitöltésére. 

 

Tóth Emese felhívja az elnökség figyelmét arra a tényre, hogy a Tanulmányi Osztály 

munkatársai rendszeresen félretájékoztatják a hallgatókat, illetve a HÖK irodába küldik őket 

olyan kérdésekkel, amit a TO-nak kötelessége intéznie, vagy amiben a HÖK nem is tud 

segítséget nyújtani. Ezek az esetek a legtöbbször őt és a tanulmányi alelnököt érintik. Márkus 
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Mariann kéri, hogy legyenek írásba foglalva az észrevételek, így a Dékáni Tanácson is 

jelezheti majd azokat 

 

Márkus Mariann az ülést 21 óra 08 perckor lezárja. 

 

 

 

 

BGGyK HÖK elnök       EB elnök 

 

 

Jegyzőkönyvvezető 

 


