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Küldött Gyűlés 

ELTE BGGyK HÖK 

1097 Budapest, Ecseri út 3 B/402-es terem 

2016.november 17. 18:00 

 

 

 

Jelenlévők: 17 fő 

Mandátummal rendelkezik: 9 fő. Ez a szám az ülés közben fokozatosan módosult 7-re. 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Kincses Petra; Rácz Renáta Erika 

Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyvvezető: Rácz Renáta Erika 

 

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet a bizottság egyhangúan elfogadott. 

 

Sztrecsko Boglárka 18.02. kor megnyitja az ülést 

Az ülés elején Szavazat Számláló Bizottságot állítanak fel, melynek tagjai: Csinyi Zsófia, 

Király Petra és Gál Flóra. A gyűlés egyhangúan támogatja. 

 

Napirendi pontok: 

1) Elnökség beszámolója 

2) Közéleti ösztöndíjak mértéke  

3) Ellenőrző Bizottság beszámolója 

4) Ellenőrző bizottsági tag választás 

5) Egyebek 

 

1. Elnökség beszámolója 

Sztrecsko Boglárka kiegészíti beszámolóját. 2016. november 11-13. között HÖOK 

vezetőképzőn vezetői szekcióban vett részt, amit szakmai szempontból nem talált elég 
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hasznosnak. A szervezők felé továbbították észrevételeiket. Dékáni Tanácson megjelent, ahol 

a következő időszak terveivel kapcsolatban voltak megbeszélések. Bejelenti, hogy a Kitárt 

Ajtók Ünnepe kapcsán megkezdődtek a szervezések, illetve egy projektet szeretne elindítani, 

ami kapcsán ülésezik Vajda Kittivel és Kiss Brigittával. Tehetséggondozó program jellegen 

gondolkoznak. Jelzi a résztvevőknek, hogy a munkába be lehet csatlakozni, de majd bővebb 

információt később, az internetes felületeken tesznek közzé. 

Kérdés érkezik ezzel kapcsolatban: Mi lenne a program célja? Sztrecsko Boglárka válaszolja 

meg: Fő célja az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának megismertetése, illetve az 

itt tanulható szakirányok közelebb hozása a gimnazisták felé. Kezdetben főként a budapesti 

iskolák lennének a célközönség. Azok közül is azok, ahonnan voltak korábban hallgatók. Jelen 

volt az ELTE HÖK ülésén is, ahol különböző projektekben vesz részt, illetve folyamatosan 

zajlik az integrációs kérdés tárgyalása, megbeszélései. Tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a 

HÖK-ön belül személyi változások mentek végbe. Így Csinyi Zsófia a gazdasági alelnök, Király 

Petra a tanulmányi alelnök, Kájel Kata a sportügyekért felelős megbízott és Schindler Petra az 

elnöki megbízott tisztségét tölti be. 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a beszámolót. 

Csinyi Zsófia szóban tájékoztatja a tagokat a megválasztása óta elvégzett munkájáról. 2016. 

október 11-én választották meg, és 2016. november 1-jétől látja el tisztségét. Azóta részt vett 

az ELTE HÖK gazdasági ülésén két alkalommal, 2016. november 11-13. között HÖOK 

vezetőképzőn a gazdasági szekcióban, és a Közéleti Operatív Bizottsági ülésen, illetve első A 

tipikus délutánon szervezőként volt jelen. Emellett a 2017-es költségvetési tervezetet is leadta. 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a beszámolót. 

Király Petra kiegészíti beszámolóját. 2016. november 8-án a Tanulmányi Bizottság ülésén vett 

részt, illetve a 2016. november 11-13. között HÖOK vetetőképzőjén az alapozó szekcióban 

jelent meg. Elkészített egy vizsgakisokost, illetve frissítette a tanulmányi ismertetőt. 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a beszámolót. 

Földi Alexandra kiegészíti beszámolóját a közelmúltban elindult pályázatok kapcsán, illetve 

tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a beérkezett pályázatokat az operatív bizottságok elbírálták. 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a beszámolót. 

Menyhárt Barbara kimentését kérte a Küldöttgyűlés alól, illetve nem kívánja kiegészíteni 

beszámolóját. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a beszámolót. 
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Horváth Eszter kimentését kérte a Küldöttgyűlés alól, illetve nem kívánja kiegészíteni 

beszámolóját. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a beszámolót. 

Kiss Brigitta kimentését kérte a Küldöttgyűlés alól. Beszámolóját ki szeretné egészíteni az A 

tipikus vakvacsi szervezésével és azon való részvételével. A Küldöttgyűlés egyhangúan 

elfogadja a beszámolót. 

Gál Flóra nem kívánja kiegészíteni beszámolóját. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a 

beszámolót. 

Herpai Júlia kiegészíti beszámolóját. Kémia szakterületi ülésen vett részt, az újra szerveződő 

gólyatáborok kapcsán, ahol jobb rálátást kapott a véleményekről, gólyatábori rendszerükről. 

2016. november 14-én rendezvényszervező bizottsági ülést tartott, ahol a tagok Kájel Katát 

jelölték sportügyekért felelős megbízottnak. Az újra szerveződő gólyatábor kapcsán egy 

munkacsoportban vesz részt, ahol folyamatosan üléseznek és tanácskoznak a táborokkal 

kapcsolatban. Amint határozat születik tájékoztat róla. Bejelenti, hogy a Gólyabál 2016. 

december 2-án lesz, ami szintén szervezés alatt áll, illetve a Kitárt Ajtók Ünnepére a programok 

előkészületével jól állnak. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a beszámolót. 

Margitai Anna kiegészíti beszámolóját, hogy az elmúlt két hétben aktívan részt vett az elnökségi 

üléseken. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a beszámolót 

Pogácsás Nóra kiegészíti beszámolóját. Bejelenti, hogy jövő hét folyamán megjelenik a 

következő Bárczium. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a beszámolót. 

Schindler Petra kimentését kérté a Küldöttgyűlésről. Beszámolóját ki szeretné egészíteni. 

Folyamatosan tartja a kapcsolatot Sztrecsko Boglárkával az utánpótlás-képzéssel kapcsolatban. 

Kérdés érkezik. Az utánpótlásképzés hogyan működne? Sztrecsko Boglárka válaszolja meg. A 

program lényege a hallgatók közelebb hozása a HÖK-höz a tisztségviselők segítségével, akik 

bemutatnák az érdeklődőknek a munkájukat, tisztségükkel járó feladatokat. Azonban ez még 

kidolgozás alatt áll. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a beszámolót. 

 

2. Közéleti ösztöndíjak mértéke 

Sztrecsko Boglárka tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a Szenátus is elfogadta az Alapszabály 

változását, amelyben a lényegi módosítás a levélszavazással kapcsolatos. Ismerteti a 

kategóriákat, illetve az elnökség javaslatát tisztségekként indoklással együtt. 
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Kérdés érkezik ezzel kapcsolatban. Miért annyi közéleti ösztöndíjat javasolnak Herpai Júliának, 

hiszen sok mindent tett ebben az időben. Sztrecsko Boglárka indokolja meg, miszerint nem látta 

el minden kötelezettségét. 

A Küldöttgyűlés 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és egy tartózkodással elfogadja az 

elnökség javaslatait. 

3. Ellenőrző Bizottság beszámolója 

 

Rácz Renáta Erika beszámol a Küldöttgyűlésnek az elmúlt időszakról, illetve jelzi a következő 

időszakra a terveket. 

4. Ellenőrző bizottsági tag választás 

A mandátumok számában változás történik. 9 főről 7 főre csökken. Az Ellenőrző Bizottság 

megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés továbbra is határozatképes. 

Sztrecsko Boglárka a megüresedett Ellenőrző Bizottsági helyre Kincses Petrát jelöl, aki 

bemutatkozik és ismerteti a jelenlévőkkel, hogy nem tud összeférhetetlenségről. 

A Küldöttgyűlés 6 igen és 1 nem szavazattal megválasztja Ellenőrző Bizottsági tagnak. 

5. Egyebek 

Sztrecsko Boglárka ismerteti a közel múltban felmerült személyi problémát a résztvevőkkel, 

ezzel kapcsolatban a Küldöttgyűlés határozatot hoz, amely a HÖK weboldalán is elérhető lesz. 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a határozatot. 

A részt vevők közül több kérdés is érkezik levelezős hallgatók számára orientációs 

tájékoztatásának online megoldásával kapcsolatban. Sztrecsko Boglárka ötletel miként lehetne 

megoldani. 

Újabb kérdés érkezik, hogy lehetséges-e egyáltalán? Sztrecsko Boglárka válaszolja meg: 

Lehetséges, majd Dékáni Tanácson felveti. Nem hiszi, hogy még egy személyes tájékoztatót 

meg lehet oldani. De lát lehetőséget online megoldásban. 

A résztvevők közül felvetik, hogy egy online tájékoztató elhelyezése sokat segítene vagy a 

hirdető táblán bármiféle információforrás a szakirányokkal kapcsolatban hozzájárulni a 

választáshoz. Sztrecsko Boglárka javasol több megoldást is erre. 

A résztvevők között felmerülnek kérdések a kurzusok tematikájának elérhetősége kapcsán, 

illetve a teendőkkel kapcsolatban, ha még sem tudják elérni azokat.  
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Tájékoztatják, hogy ezek a problémák évek óta fennállnak. Ennek koordinátora sem tud mit 

kezdeni ezzel, hiszen csak nyaggatni tudja az oktatókat, illetve jelzik, hogy utána kérdeznek 

pontosan. Reménykednek, hogy nagyobb nyomásra, megoldódnak ezek a dolgok. 

 

Sztrecsko Boglárka 18.51 perckor lezárja a Küldöttgyűlést. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 

BGGyK HÖK elnök       EB elnök 

 

 

Jegyzőkönyvvezető 


