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Elnökségi Ülés   

ELTE BGGyK HÖK 

Microsoft Teams felület 

2021. 01.26., 18:00 

 

Jelenlévők: 15 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Klauz Gréta, Koncz Viktória 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Koncz Viktória  

 

Az elnök, Kup Katica Anna az ülést 18 óra 08 perckor megnyitja 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1.Aktualitások 

2.Rendezvények 

3.Konferencia 

4.Egyebek 

 

1.Aktualitások  

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Tájékoztatja az Elnökséget az aktualitásokról.  

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): Ismerteti az e félévben megjelenő ösztöndíjakat. 

Elmondja, hogy a HÖK a vidéki terepgyakorlatra nem adhat támogatást, ezért kell erre egy 

külön ösztöndíjat létrehozni, erről még majd később fog további egyeztetés folyni. Továbbá 

megkéri Bajnay Mártát, hogy jelezze a hallgatók felé, hogy az ösztöndíj szervezése 

folyamatban van.  

Bajnay Márta (Kommunikációs bizottsági elnök): Elvállalja ezt, és megkéri Monoki 

Fannit, hogy még egyeztessenek erről.  

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): Elmondja, hogy a kulturális ösztöndíj a jelenlegi 

helyzetre való tekintettel nem aktuális, így erre majd a pandémiás helyzet után fogunk 

visszatérni.  
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Kup Katica Anna (HÖK elnök): Megkéri Monoki Fannit, hogy a tudományos ösztöndíj 

megjelenése előtt egyeztessen Berencsi Andrea tanárnővel, és Horváth Zsuzsanna tanárnővel. 

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): megígéri, hogy tájékoztatást küld a tanárnőknek, 

miután ezt a KÖB megszavazta.  

 

2. Rendezvények 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Megköszöni Balassa Szilviának és Kollárik Blankának az 

éves eseménynaptár tervezetének az elkészítését. 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Megköszöni az Educatio-s részvevőknek a segítséget, és 

Sólyom Annának a rendezvény a koordinálását, majd megkéri, hogy ismertesse az esemény 

lezajlását. 

Sólyom Anna (Tanulmányi bizottsági elnök): Megköszöni Balassa Szilvia segítségét. 

Elmondja, hogy akadtak technikai nehézségek globálisan is. Véleménye szerint személyes 

formában sokkal több emberhez jutottak el az információk, míg az online térben max. 100 

emberhez. 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Rákérdez a nyílt napi előkészületekre. 

Balassa Szilvia (Rendezvényszervező bizottsági elnök): Ismerteti, hogy a terv szerint 

hogyan fog zajlani a nyílt nap.  

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Megköszöni az információkat, és kéri a nyílt napon 

résztvevőket, hogy majd küldjenek felé visszajelzést a nyílt nap sikerességéről. 

 

3. Konferencia 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Elmondja, hogy a vezetőség úgy döntött, hogy konferencia 

helyett majd workshop kerül megrendezésre, ismerteti az ezzel kapcsolatos hivatalos 

információkat. 

 

4. Egyebek 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Elmondja, hogy kapott egy megkeresést, hogy első 

félévben esedékes A pszichológiai fejlődés és gyógypedagógiai vonatkozásai tárgynál 

hatalmas a bukási arány, ezért az illető arra kérte, hogy a HÖK vizsgálja ki ezt az ügyet.  

Megkérdezi Sólyom Annát, hogy indult-e ezzel kapcsolatban tantárgyi felülvizsgálás. 

Sólyom Anna (Tanulmányi bizottsági elnök): elmondja, hogy ő nem tud róla, ha indult is, 

akkor őt nem vonták bele az ügybe. 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Javasolja, hogy kérjünk visszajelzést az érintett 

hallgatóktól e tárgy kapcsán. Majd megkéri Sólyom Annát, hogy intézkedjen A pszichológiai 

fejlődés és gyógypedagógiai vonatkozásai tárgy vizsgakérdéseinek bekéréséről, és majd ez 

alapján tegyünk javaslatot az ügyben. 

Sólyom Anna (Tanulmányi bizottsági elnök): Ezt elfogadja, és Kup Katica Annával 

megbeszélik, hogy még egyeztetnek az ügy kapcsán.  
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Kup Katica Anna (HÖK elnök): Elmondja, hogy februárban esedékes az iroda- és 

iratrendezés. Az irodarendezést Balassa Szilvia vállalta, az iratrendezést Monoki Fanni, Hajdu 

Zsófia és Kup Katica Anna fogja intézni, ők megbeszélik, hogy ezt előreláthatólag február 

második hetében fogják véghez vinni, de a pontos időpontról még majd egyeztetnek.  

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Elmondja, hogy a vezetőség úgy döntött, hogy jelenleg 

nincs szüksége a HÖK-nek irodavezetőre amíg  távoktatás van a karon.  

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Megkérdezi, hogy van-e valakinek egyéb mondani- vagy 

kérdeznivalója. 

Bajnay Márta (Kommunikációs Bizottsági elnök): Érdeklődik a gólyatáborral 

kapcsolatosan. 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Elmondja, amit jelenleg biztosan tudni lehet a 

gólyatáborról. Valamint elmondja, hogy felkérte Kollárik Blankát az egyik főszervezőnek, és 

a csapatban szeretné Bajnay Mártát és Bagyinszki Dalmát is. 

Bajnay Márta (Kommunikációs Bizottsági elnök): Javasolja grafikus bevonását a 

tervezéshez és szerkesztéshez.  

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Elmondja, hogy sajnos arra nincsen keret, de az ELTE 

Informatikai Karról lehet beszélni olyan emberrel, aki ezt meg tudja oldani. 

Kneifel Áron (Főszerkesztő) lemondása.  

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Megköszöni Kneifel Áron munkáját, és elmondja, hogy a 

következő Küldöttgyűlésen választják meg az új Főszerkesztőt és Külügyi bizottsági elnököt, 

ahová várja az érdeklődőket.  

 

Az ülést Kup Katica Anna 18:55-kor lezárja.  

 

 

Kup Katica Anna                                                                                  Hajdu Zsófia 

HÖK elnök                                         S.K.                                      Ellenőrző bizottsági elnök 

                                                   

                                              Koncz Viktória 

                                                  Jegyzőkönyvvezető 

 

2021. január 26. Budapest 
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