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Elnökségi ülés 03.09.   

ELTE BGGyK HÖK 

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

2021. 03.09. 20:00 

 

Jelenlévők: 15 fő 

Mandátummal rendelkezők: 9 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 20 óra 03 perckor megnyitja 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1.Aktualitások  

2. Rendezvények 

3. Egyebek 

 

1.Aktualitások 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Ismerteti az aktualitásokat.  

Bajnay Márta (Kommunikációs bizottsági elnök): Érdeklődik, hogy a hétfői Utánpótlás  

képzésen sikerült-e felvételeket készíteni. Elmondja, hogy lehet úgyis bemutatkozó videót  

készíteni, amikor nincsenek ott az érdeklődök. Felajánlja, hogy ő is segít a felvételben, ha  

valakinek szüksége van rá. 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Megkéri az Elnökség tagjait, hogy jelezzék neki, hogy  

meddig akarják a tisztségüket tovább vinni, illetve, hogy van-e már utódjuk. Valamint kéri, 

hogy jelezzen neki az, akit érdekel az Elnök vagy az Elnökhelyettes tisztség. 
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2.Rendezvények 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Megköszöni a „Mi a pálya?” program szervezését, illetve  

megkérdezi, hogy folyamatban van-e a rendezvénysorozat következő részének szervezése.  

Balassa Szilvia (Rendezvényszervező bizottsági elnök): Elmondja, hogy a következő  

programon logopédia szakirányon végzett gyógypedagógusok fognak közreműködni. Már  

egyeztetett Király Petra utazó gyógypedagógussal, aki elvállalta a részvételt, illetve azt  

mondta, hogy segít keresni másik logopédust is, aki vele együtt részt vesz majd a programon.  

Úgy tervezi, hogyha sikerül megvalósítani, akkor érdemes lenne úgy kiválasztani a  

gyógypedagógus szakembereket (a jövőben is), hogy különböző területen dolgozók tudjanak  

bemutatkozni, szélesítve a hallgatók elé táruló látókört.  

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Megköszöni Balassa Szilviának a közreműködést.  

Megkéri Végh Bíborka Vivient, hogy számoljon be a megszervezésre kerülő Tudományos  

Workshopról. 

Végh Bíborka Vivien (Tudományos ügyekért felelős megbízott): Elmondja, hogy még 

nem  

állt módjában megnézni az ezzel kapcsolatos e-mailt. Megbeszélik Kup Katica Annával, hogy  

amint áttanulmányozta az információt, akkor egyeztetnek. 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Ismerteti, az információkat, amiket tud a Workshopról.  

 

3. Egyebek 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Megköszöni az érintetteknek a Kari Tanácson való  

részvételt.  

Elmondja, hogy a Küldöttgyűlésen elfogadásra kerültek a februári beszámolók, illetve  

megválasztották a Kari Tanács póttagokat.  

Elmondja, hogy a közéleti ösztöndíjak ma kerültek kifizetésre, és mindenkinek a már  

csökkentett fizetések érkeztek meg (az elnökség tagjainak 5%-os csökkenés volt, a küldött  

gyűlés tagjainak 50%-os).  

mailto:eb@barczihok.elte.hu


  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

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

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

 

 

   

 

 

1097 Budapest, Ecseri út.  3.  A/61 • Telefon: +36 1/ 358 -5581 •E -mail:  

eb@barczihok.el te.hu 

www.barczihok.elte.hu   

 

Ismerteti, amit a vezetőség mondott, hogy idén sokan kérvényezték a szakdolgozat leadási  

határidejének meghosszabbítását. Szerintük az lehet a probléma, hogy elavult a  

szakdolgozathoz készült kisokos, és az oktatói útmutató. Perlusz Andrea tanárnő felajánlotta,  

hogy szívesen segítene új kisokos megalkotásban.  

Végh Bíborka Vivien (Tudományos ügyekért felelős megbízott): Elmondja, hogy a 

TUKEB-nek régóta tervben van a kisokos fejlesztése, átfogalmazása, de eddig még nem  

sikerült befejezni. Megígéri, hogy jelezni fogja, ha van előrehaladás az ügyben. 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Megköszöni Monoki Fanninak és Hajdu Zsófiának, hogy  

intézik az iktatást.  

Elmondja, hogy jelenlegi állás szerint a Gólyatábor helyett ismét Orientációs napok kerülnek  

megrendezésre, de ez még változhat.  

Ismerteti, hogy Lágymányoson lesz egy új közösségi tere az ELTE-nek, és az ELTE HÖK 

elvállalta, hogy részt vesz a promóciókban, valamint megrendezésre kerülhetnek ott HÖK-ös  

rendezvények, így majd az EHÖK kaphat részesedést a bevételből.  

Beszámol a Seniorválasztás sikeres megtörténéséről, idén rendkívül sokan jelentkeztek. 

Tájékoztatja az Elnökséget, hogy sikeresen lezajlódott a szakirányválasztás is az első  

évfolyamon. Megköszöni a promóciót az érintetteknek. 

Beszámol a további egyebekről. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek valamilyen kérdése vagy szeretne-e beszámolni valaki  

valamiről? 

Bajnay Márta (Kommunikációs bizottsági elnök): Beszámol a részvételéről az EHÖK  

Kommunikációs bizottsági ülésen. 

Hajdu Zsófia (Ellenőrző bizottsági elnök): Beszámol a részvételéről az EHÖK Ellenőrző  

bizottsági ülésen, valamint arról, hogy kari Ellenőrző bizottsági ülést tartott, ahol a kari  

Alapszabály módosításáról egyeztetett Klauz Grétával és Koncz Viktóriával. 

Kerekes Petra (Esélyegyenlőségi referens): Beszámol a részvételéről az EHÖK 

Esélyegyenlőségi ülésen. 
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Az elnök, Kup Katica Anna 20 óra 42 perckor lezárja az elnökségi ülést. 

 

 

 

Kup Katica Anna                                                                                  Hajdu Zsófia 

HÖK elnök                                         P.h.                                      Ellenőrző bizottsági elnök 

                                                   

                                              Koncz Viktória 

                                                  Jegyzőkönyvvezető 

 

2021. március 9. Budapest 
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