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Jelenlévők: 16 fő

Mandátummal rendelkezik: 9 fő

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Molnár Erzsébet

Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Erzsébet

Sztrecsko Boglárka az ülést 10 óra 07 perckor megnyitja.

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.

Napirend: 

1. Ellenőrző Bizottság tájékoztatása

2. Gólyatábor 2017

3. Egyebek

Az ülésen jelen van egy nem Küldöttgyűlési  tag is (Porkoláb Eszter), akinek tanácskozási

jogot szavaz meg a Küldöttgyűlés.

1. Ellenőrző Bizottság tájékoztatása

Molnár Erzsébet: Az Ellenőrző Bizottsághoz az elmúlt időszakban nem érkezett hallgatói

megkeresés.

2. Gólyatábor 2017
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Sztrecsko Boglárka: Négy gólyatábornál kevesebbet szeretne megtartani a TTK. Ennek

részletes oka megtalálható Hoksza Zsolt beszámolójában. .A legfőbb ok, hogy sokba került a

négy  gólyatábor  szervezése,  a  kevesebb  hatékonyabb  lenne.  TTK  tartott  már  erről  egy

Küldöttgyűlést,  előtte  pedig  egy  munkacsoport  egyezkedett,  ahol  az  egyes  szakterületek

képviselői ötleteltek, hogy hogyan lehetne megoldani az egyesítést. Ezen szavaztak, hogy a

kémia,  fizika  szakterület  a  Geo-Bio  vagy  GyógyMatek  gólyatáborhoz  csatlakozzon.  Az

utóbbiról is szavazott a MatSzaCs, hogy megkívánják tartani. Erről a Kar Küldöttgyűlésének

is kell szavazást hoznia, mert részese a Kar.

Decemberben  a  TTK  tartott  Küldöttgyűlést,  ahol  szavaztak  és  az  eredmény:

GyógyMatekhoz  csatlakozzon  a  kémia,  fizika  szakterület  is,  Geo-Biohoz  egyik  sem.  Ez

létszámban: fizika szakterületről kb. 30-40 fő, kémiánál kb. 80-100 fő. Így elég nagy lenne a

Gólyatábor, ezért el kellene hagyni Bodajkot. Még nincs végleges helyszín

A  MatSzaCs  ülésen  is  szavaztak:  a  fizika  szakterület  csatlakozzon,  aminek  a

emlékeztetője már ki lett  küldve a Kar Küldöttgyűlés tagjainak. Sok érv van az mellett  és

ellen is, hogy mind a kettő szakterület csatlakozzon vagy csak egy.

Szükséges újítás, nyitott a Kar is, viszont Sztrecsko Boglárka nem támogatja, hogy most

jöjjön a fizika, majd a kémia szakterület, mert kétszer kellene, akkor koncepciót összerakni

Február  15-ig egy Műszaki  Specifikációt  kell  leadni  a  Szolgáltató  Központnak,  amihez  a

koncepció alapelvei szükségesek.

Keddi  elnökségi  ülésen  Hoksza  Zsolt  TTK  HÖK  elnök  és  Vida  Nikolett  MatSzaCs

koordinátor  volt  a  vendég.  A  gólyatáborról  folyt  az  értekezés,  hogy  mi  történik,  ha

megszavazza, vagy mégsem a küldöttgyűlés. Sztrecsko Boglárka nem lát egyelőre koncepciót,

hogyan fog kinézni a gólyatábor a négy szakkal együtt. Beszéltek arról, hogy milyen volt a

két szakterülettel a munka ez idáig és milyen lesz ezután. Mind a kettő szakterület nyitott a

közös munkára, elvileg kompromisszumkészek Arról is szó volt, hogy miután meg van a kettő

küldöttgyűlési döntés, lenne egy munkacsoport, mind a négy szakterületből olyan személy,

akit  érdekel  a  munka.  A  létrehozott  munkacsoport  ötletelhet  azon,  hogy  a  következő  év

gólyatábora hogy nézzen ki, mik azok az értékek, amiket megtartanának a szakterületek az

előző gólyatáborokból.

Ha mást szavaz a Kar, mint a TTK HÖK, akkor később indul el a munka és nem látni a

végkifejletet. MatSzaCs-ról emlékeztető kiküldésének az oka, hogy lássanak a küldöttgyűlési

tagok pro és kontra érveket, azzal kapcsolatban, hogy miért jó, ha jön mind a kettő szak, vagy

miért nem. Sztrecsko Boglárka szerint azt kell szem előtt tartani, hogy mi a jó a Karnak, a
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gólyáknak.  Olyan  gólyatábort  kell  összerakni,  amit  a  gólyák  élveznek,  ahova  szívesen

mennek és ahol remek élményekkel gazdagodnak.

Ha valakinek van hozzászólása, az most megteheti.

Farkas  Csenge:  Ha felsőbb körökben  kezdődött  el  a  javaslat  a  költséghatékonyságra,

akkor  az  előző  évi  botrányok  miatt  nem  lehet,  hogy  jobb  lenne,  ha  kisebb  létszámúak

lennének a gólyatáborok.

Sztrecsko Boglárka: Nem ért ezzel egyet. Nem függ össze a kettő. 

Porkoláb  Eszter:  MatSzaCS  után  Seniorok  beszélgettek,  hogy  a  Bárczis  gólyák  nem

lesznek-e kisebbségben a másik három szakterület mellett?

Józsa Szimi: Benne is felmerült ez a kérdés.

Herpai  Júlia:  Reméli,  hogy nem fog így  megvalósulni,  mert  a  Menior  képzés  is  már

közösen zajlik, mint a közös szervezés. Elmúlt évekhez képest több volt már a bárczis gólya,

de  nem  fog  számban  nagy  különbséget  okozni  a  másik  szakterületekhez  képest

Szakterületként nagyobb lesz a változás.

Sztrecsko  Boglárka:  Attól  is  függ,  hogy  mennyire  veszünk  részt  a  közös  munkában.

Amikor Sztrecsko Boglárka volt gólya, 2014-ben, kevesebb szervező volt a Kar részéről, mint

most. 

Herpai Júlia:  Idén volt a legtöbb Bárczis szervező az évekhez képest. A GyógyMatek

kiforrottabb, mint a fizika és kémia, ezért lehet ránk támaszkodni szervezési szempontokból

is, illetve van egy koncepció, amiből ki lehet indulni.

Sztrecsko Boglárka: Illetve ragaszkodnak hozzánk, fognak figyelni a véleményünkre. Ez

látszik a MatSzaCs ülés emlékeztetőjében is.

Boronyák Ilona: Költségvetésben változtat ez valamit?

Sztrecsko Boglárka: Változtat, a Karnál nem túl sokat.

Herpai Júlia:  A TTK-nál sem lesz sok változás a költségvetésben, viszont szervezésben

egyszerűbb  megszervezni  kettő  plusz  egy  gólyatábort  a  négy  plusz  egy  helyett,  a  tanári

szakokat is beleértve.

Krammer Dóra:  BTK-s gólyatáborban is volt csoport, akik csak 10 fővel jöttek, de jól

összeismerkedtek a többiekkel. Minden programot úgy szerveztek, hogy keverten vettek részt

a gólyák rajta.

Gál Flóra: Ha egyszer már el lenne döntve, hogy mi legyen, mennyi és hány szakterület

csatlakozzon, akkor utána könnyebb lenne tudatosan szervezkedni.
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Menyhárt  Barbara:  Támogatja  Gál  Flórát,  bármi  is  a  döntés,  aki  utána  részt  vesz  a

munkában,  a  legtöbbet  fogja beletenni,  hogy jól  sikerüljön a  gólyatábor  függetlenül  attól,

hogy mennyi szakterület lesz benne, ha a Bárczit is szakterületnek veszik.

Sztrecsko Boglárka: Szavazás következik: először szavaz a Küldöttgyűlés, hogy szeretné-

e, hogy új szakterület legyen csatolva a GyógyMatek gólyatáborhoz? Szavazat: 9 fő.

Ki  az,  aki  csak  a  fizikát,  a  kémia  és  fizikát,  vagy  csak  a  kémiát  szeretné,  hogy

csatlakozzon a 2017-es év gólyatáborához?

Csak a fizika szakterület csatlakozása: 0 fő. Nemmel szavazott: 0 fő. Tartózkodott: 0 fő.

Kémia és fizika szakterület csatlakozása: 9 fő. Nemmel szavazott: 0 fő. Tartózkodott: 0 fő.

Csak a kémia szakterület: 0 fő. Nemmel szavazott: 0 fő. Tartózkodott: 0 fő.

Eredmény: egyhangúlag el lett fogadva a kémia és fizika szakterület csatlakozása a 2017-

es év gólyatáborához.

3. Egyebek

Sztrecsko  Boglárka:  Van-e valakinek  egyebe?  Senkinek.  Nem küldte  a  tisztségviselők

beszámolóját,  mert  az  előzőleg  kihirdetett  Küldöttgyűlés  előtt  már  szavazva  lett  róla.  A

következő hetekben ismételten ki lesznek küldve a decemberi beszámolók.

Elkészült egy tanulmányi kisokos, ami még nincs fent a honlapon, de hamarosan felkerül.

HKR azon részeit  taglalja,  amelyek jobban érintik  a hallgatókat  és több kérdés is  érkezik

róluk. E mellett  lesznek kis képek, amik segítik a hallgatókat.  Király Petrával beszéltek a

szakirányválasztással kapcsolatban is: lesz hirdető felület  a HÖK irodával szemben, amire

fontos  információk  kerülnek  ki.  Aki  nem tud  jelen  lenni  a  tájékoztatón,  lesz  email  cím,

amelyen feltehetik a hallgatók a kérdéseiket.

Tematika  kérdéséről  még  beszélni  fog  Sztrecsko  Boglárka  Márkus  Eszterrel  és  a

Tanulmányi Hivatallal a következő héten. Ezzel kapcsolatban cél, hogy minden egy helyen

meglegyen.

Órarend jövő hét elején lesz kész, óraütközések táblázatba lesznek majd összegyűjtve.

Iskolaszövetkezet kerete elfogyott. Mivel egyszer ki lett egészítve, másodszorra már nem

engedik.  A mai gazdaságis ülésen beszélnek majd erről, de amíg nincs meg a 2017-es év

költségvetése, addig nem lesznek kifizetések, viszont utólag, visszamenőlegesen igen. Ami

decemberben lett leadva utalási lista, az majd februárban érkezik meg.

Farkas Csenge: Mi pontosan az Iskolaszövetkezet?

Sztrecsko Boglárka:  A hallgatók munkáltatója. Ha a Karról vagy más karról van valaki

foglalkoztatva, akkor az ELTE Iskolaszövetkezeten keresztül tud a Kar, HÖK fizetni.
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Alakuló Küldöttgyűlés lesz majd a következő félévben még. 

Sztrecsko Boglárka az ülést 10 óra 36 perckor lezárja.

Jegyzőkönyv hitelesítés:

 Sztrecsko Boglárka Molnár Erzsébet
BGGyK HÖK elnök      EB elnök

   Molnár Erzsébet
Jegyzőkönyvvezető
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