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Elnökségi ülés 09.22.   

ELTE BGGyK HÖK 

ELTE BGGyK, 1097, Budapest Ecseri út 3., B/401 

2021. 09.22. 16:00 

 

Jelenlévők: 14 fő 

Mandátummal rendelkezők: 8 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 16 óra 12 perckor megnyitja.  

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Aktualitások  

2. Események, UPK 

3. Választások  

4. Egyebek 

 

1.Aktualitások 

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

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Tájékoztatja Kollárik Blankát, hogy a rendezvényekkel 

kapcsolatos beszerzéseket legalább 5 héttel előre jelezni kell majd az ELTE KFT felé. 

Kollárik Blanka (Rendezvényszervező bizottsági elnök): Ezt tudomásul vette. 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Javasolja, hogy legyen lehetőség újra pályázni a 

Demonstrátori Megbízásra, hiszen még vannak olyan helyek, amik nem teltek be.  

Végh Bíborka Vivien (Tudományos ügyekért felelős megbízott): Ezzel kapcsolatban még 

egyeztetni fog Losoncz Máriával. 

Végh Bíborka Vivien (Tudományos ügyekért felelős megbízott): Ismerteti az Elnökséggel 

a megváltozott a demonstrátori rendszert. Ezáltal a demonstrátorok több betekintést 

nyerhetnek a Karon folyó tudományos életbe. 

Kup Katica Anna (HÖK Elnök): Elmondja, hogy végül nem kerülnek átsorolásra azok a 

hallgatók, akiket eredetileg átsoroltak állami támogatottról önköltséges képzésre, emiatt több 
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bonyodalom is adódik, mint például  újra ki kell írni a Rendszeres Szociális Támogatás 

ösztöndíj pályázatot, illetve a Kollégiumba is felvehetők még ezáltal hallgatók. 

Sólyom Anna (Tanulmányi bizottsági elnök): Megkérdezi, hogy ez azokra a hallgatókra is  

vonatkozik-e, akiknek elfogyott az állami ösztöndíjas féléve. 

Kup Katica Anna (HÖK Elnök): Véleménye szerint ez nem vonatkozik azokra a 

hallgatókra, de majd utána fog járni. 

 

2. Események, UPK 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Elmondja, hogy megkezdődött az idei Gólyabál 

szervezése, ismerteti az ezzel kapcsolatos jelenlegi tudnivalókat. Előreláthatólag  8000 fővel 

számolnak, hiszen az egész ELTE együtt fogja tartani, az előzőhöz hasonlóan, november 11.-

én.. 

Sólyom Anna (Tanulmányi bizottsági elnök): Érdeklődik, hogy az eseményen való 

részvétel védettségi igazolványhoz kötött-e, illetve, szükséges-e a maszk használata. 

Horváth Sára Tekla (Elnökhelyettes): Tudomása szerint a védettségi igazolvány kötelező, a 

maszk használata, pedig még nem merült fel. 

Kup Katica Anna (HÖK Elnök): Megkérdezi Rus Lilla Daniellát, hogy vállalja-e, hogy 

fotóz majd a Gólyabálon. 

Rus Lilla Daniella (Kommunikációs bizottsági elnök): Vállalja ezt. Megbeszélik Kup 

Katica Annával, hogy még egyeztetnek erről.  

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Elmondja, hogy szervezés alatt van az ELTEfeszt, 

ismerteti az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. 

Sólyom Anna (Tanulmányi bizottsági elnök): Megkérdezi, hogy van-e olyan érzékenyítő, 

szemléletformáló játékunk, melyet bemutathatunk az eseményen, úgy, hogy közben betartjuk 

a járványügyi előírásokat, illetve, ha nincs, akkor tudunk-e ilyet létrehozni? 

Kerekes Petra (Esélyegyenlőségi Referens): Majd átgondolja és mérlegeli a lehetőségeket.  

Sólyom Anna (Tanulmányi bizottsági elnök): Elmondja, hogy az ELTEfeszt október 8.-án 

kerül megrendezésre 8 és 15 óra között. Az eseményen a maszk használata kötelező lesz, 

viszont védettségi igazolvány nélkül látogatható. Megkérdezi, hogy ki vállalja az Elnökség 

tagjai közül, hogy segítő lesz a rendezvényen  

Kerekes Petra (Esélyegyenlőségi Referens) és Horváth Sára Tekla (Elnökhelyettes) 

elvállalták, a segítő szerepet.  

Sólyom Anna (Tanulmányi bizottsági elnök): Javaslatokat vár, hogy hol tudnánk 

kinyomtatni az eseményhez szükséges tájékoztatókat, szórólapokat. 

Horváth Sára Tekla (Elnökhelyettes): Mivel a felújítás miatt a HÖK irodában nincsen 

lehetőség a nyomtatásra, ezért majd érdeklődik, hogy a Karon belül hol van lehetőség 

nyomtatásra. 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Október 21-24 között kerül megrendezésre az EHÖK 

vezető képzés, ahová a HÖK-on belül minden szekcióból egy embert várnak.  

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   

 

Kollárik Blanka (Rendezvényszervező bizottsági elnök): Ismerteti az Elnökséggel az 

Utánpótlás Képzés időpontját (szeptember 27., 18 óra), amit átnevezünk majd Utánpótlás 

Toborzásra, hogy ne érezzék a jelentkezők, hogy bármilyen kötelezettségük van azzal, hogyha 

részt vesznek. Javasolja, hogy jelöljünk ki erre még egy alkalmat, mert az időpont nem 

megfelelő az összes HÖK tisztségviselőnek. 

Az Elnökség ezt elfogadja. 

Kup Katica Anna (HÖK elnök): Megkérdezi Kollárik Blankát, hogy milyen rendezvények 

várhatók még az elkövetkezendő időszakban. 

Kollárik Blanka (Rendezvényszervezői bizottsági elnök): Ismerteti az elkövetkezendő 

rendezvényeket, és az azokkal kapcsolatos tervezeteket.  

Horváth Sára Tekla (Elnökhelyettes): Javasolja, hogy tarthatnánk Szakirány-Találkozót a 

felsőbbéveseknek az őszi szemeszter során.  

Kup Katica Anna, Horváth Sára Tekla és Kollárik Blanka még egyeztet erről. 

Az Elnökség megbeszéli, hogy október 20.-án tarthatnánk Halloween Party-t az ELTE IK 

és/vagy ELTE TTK Karok együttműködésével. Erről még a későbbiekben lesz egyeztetés. 

 

3. Választások 

Hajdu Zsófia (Ellenőrző bizottsági elnök): Jelzi, hogy hamarosan kiírásra kerülnek a 

választási pályázatok. Előreláthatólag online aláírásgyűjtésre lehet számítani.  

 

4.Egyebek 

Kup Katica Anna tájékoztatja az Elnökséget az október 1-jei lemondási szándékáról, illetve, 

hogy ezzel a dátummal kezdődően szeretné Horváth Sára Teklát kinevezni Ügyvivő Elnöknek. 

(A hivatalos lemondás, illetve kinevezés elektronikus formában fog érkezni az Ellenőrző 

Bizottság postafiókjába.)  

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

vagy szeretne-e még valaki beszámolni valamiről.  

Hajdu Zsófia (Ellenőrző bizottsági elnök): Beszámol arról, hogy megküldte az EHÖK EB 

felé a Kari Ellenőrző Beszámolót.  

Kerekes Petra (Esélyegyenlőségi Referens): Felveti az ötletet, hogy kari hírlevélben 

beszámolhatnánk az idei Gólyatábor sikerességéről  

Kup Katica Anna (HÖK Elnök): A gólyák, szervezők, illetve a táborban résztvevő 

Bárczium cikkírok írhatnának erről, ezzel kapcsolatban még egyeztetni fog Pichler 

Patríciával. 

 

Az elnök, Kup Katica Anna az ülést 17 óra 13 perckor lezárja.  
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Kup Katica Anna                                                                                  Hajdu Zsófia 

HÖK elnök                                         P.h.                                      Ellenőrző bizottsági elnök 

                                                   

                                              Koncz Viktória 

                                                  Jegyzőkönyvvezető 

 

2021. szeptember 22., Budapest 
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