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Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Csinyi Zsófia, Molnár Erzsébet, Rácz Renáta Erika 

Az EB megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyvvezető: Csinyi Zsófia  

 

Sztrecsko Boglárka az ülést 18 óra 32 perckor megnyitja. 

 

A napirend előzetesen kiküldésre került, melyet az elnökség egyhangúlag elfogad. 

 

Napirend:  

1. Beszámolók 

2. Seniorkoordinátor választása 

3. Rendszeres elnökségi ülések időpontja 

4. Hallgatózó újragondolása  

5. Egyéb 

 

1. Beszámolók 

Wiesner Fanni, a mai napon részt vett a Sport Bizottság ülésén, ahol minden kar 

bemutatta aktuális tervezetét a sportnapot illetően. Megküldte az eddigi három 

lehetséges dátumot, ami még pontosításra szorul. Lehetőség lesz Cheerleader 

bemutatóra a sportnap során, amely a BEAC szervezésében történne. Kiemelten kérték 

az ülésen, hogy a karok ösztönözzék oktatóikat és egyeztessenek velük. Felmerült egy 

közös TTK-BGGyK sportnap lehetősége is. Az IK pozitív visszajelzést adott a 

javaslatra. Még folynak az egyeztetések a sportnappal kapcsolatban. Felmerült egy 

újdonság, amely eddig egy alkalommal került megrendezésre Tudós-Kocka 

kocsmasport néven. A nagy sikerre való tekintettel újra megrendezésre kerülne a 

http://www.barczihok.elte.hu/


2 

BGGyK bevonásával. Fontos az eseményekhez kapcsolódó reklám, szurkológyűjtés és 

helyfoglalás. Az eddigi lehetséges dátumok április 21., 26. és 28. A dátum 

meghatározása fontos a teremfoglalás szempontjából, amit 45-60 percre kellene kérni. 

Sztrecsko Boglárka a január 27-én tartott ELTE HÖK elnökségi ülés alkalmával 

lehetőséget kapott arra, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság a jövőben 

ellátogasson a Karra és egy biztonsági napot tartson. Szimpátiaszavazás során eldől, 

hogy az idei Puncs időpontja április 29. Fazekas Bianka felel a hallgatók 

tájékoztatásáról az Erasmus program kapcsán. Jövő héten minden Karon tájékoztatják 

majd a diákokat. A Nemzetközi irodából pedig kilátogat egy megbízott az egyetemi 

koordinátor által. A karon felkérik Katona Vandát, hogy tájékoztatást adjon a 

hallgatóknak és Stefanik Krisztinát, aki a nemzetközi ügyekért felelős. A 

fogyatékossági koordinátor a kiegészítő támogatás, Erasmus plusz kapcsán fog 

tájékoztatást adni, amiről még egyeztetnek Kovács Krisztával. A leadott határidő 

február 16., 16:00 óra. A terem még nincsen lefoglalva. ESN külügyi bizottság közös 

együttműködési szerződés a kiegészítő támogatásra való jelentkezés megindult. 

Sztrecsko Boglárka részt vett a Dékáni Tanácson ahol megköszönték az idei Educatio 

kiállításon való aktív részvételt. Szóba került a felvehető hallgatók száma, ez országos 

szinten az eddigi 820 főről 790-re csökken. A fogyatékosügyi koordinátor támogatja, 

hogy a Fogyatékosügyi Központ levegye Karról a terhet. Kunt Zsuzsa január 1-jei 

hatállyal lemondott, azonban utód hiányában önkéntesen folytatja a munkát. Schiffer 

Csilla fogja betölteni a tisztséget szeptembertől, most viszont egészségügyi okokból 

nem tudná ellátni feladatait. Szóba kerültek más egyetemek ösztöndíj programjai, a 

BME-n működik a 400 plusz rendszer, ahol azok kapnak ösztöndíjat, akik mintaterv 

szerint haladnak és a felvétel során 400 fölötti ponttal jutottak be. Szóba került az 

EFOTT, amely megszervezése közös lenne. Felmerült a Kérsz teát? című esemény 

népszerűsítése, ahol a nemi erőszakra próbálják felkelteni a figyelmet. Konzisztórium 

lépett életbe. A következő EHÖK küldöttgyűlés február 24-én 16:00 órától kerül 

megrendezésre. Terveznek alapszabályhoz kapcsolódó döntéseket, alapszabály 

mellékletet vagy szenátusi határozatot. Így az ELTE HÖK a támogatások, szervezések 

során tud majd mi alapján határozni. A gólyatábort külsős cég fogja szervezni. Bár a 

tavalyi gólyatáborral nem volt probléma, a költségek magasak voltak. Az ideit a 

tavalyihoz hasonlóra tervezik, azonban enyhítések szükségesek. Támogatják, hogy ne 

az EHÖK finanszírozza a közalkalmazottakat, hanem a Kancellária. Februárban, de 

legkésőbb márciusban tájékoztató várható a tábor kapcsán ahol lefektetik a 



3 

szabályokat. Február 3-án az elnökségi ülésen Babos János a Kollégiumi Szolgáltató 

Központ vezetője ismertette a Nagytétényi úti Kollégium felújításával kapcsolatos 

terveket. A felújítási munkálatokat 2017-ben fogják elkezdeni. A kollégium teljes 

felújítása a cél, minden szobába mellékhelyiséget és 20 új konyhát terveznek, valamint 

a fogyatékossággal élő lakók számára akadálymentes környezetet. A kollégiumi 

férőhelyek számát az eddigi 670 férőhelyről minimum 830, de akár 876 főre is 

emelhetik. 1000 fő befogadása is szóba került. Még nem dőlt el, hogy más egyetem 

hallgatói maradhatnak-e a továbbiakban lakók. Tóth Emese: úgy döntöttek, hogy 

lecsökkentik a szociális támogatást, az eddigi 50-50%-os elosztás helyett az összeg 

70%-a jut a kollégiumokra, 30% pedig szétoszlik a szociális támogatások között. A 

kollégium felújítására egy év áll rendelkezésre, ha nem sikerül ezen az éven belül 

befejezni a következő tanévben is marad ezen elosztás. Sztrecsko Boglárka jelent a 

Lágymányosi campuson tartott véradásról. Az idei OMHV 71% fölötti kitöltöttséget 

szerzett. A Dékáni Tanácson szóba kerültek az idei órarenddel kapcsolatos problémák 

és, hogy a hallgatók ezt negatívan élték meg. Az idei órarendet Kirády Kinga állította 

össze egy matematikai programmal, számára is tesztfélév volt ez. A probléma abból is 

adódott, hogy hiába próbálták november óta elkezdeni az egyeztetéseket, sok oktató az 

utolsó héten változtatott. Felmerült a Galaxis program, amely a középiskolásokat 

segítené, különböző programokba tudnának bekapcsolódni. Tóth Emese: a közéleti 

ügyek bekerülnek a Neptunba és a pénzügyek felület alatt lesz elérhető. Bármilyen az 

ösztöndíjakkal kapcsolatos gazdasági kérdéssel Szalay Dórához lehet majd fordulni. 

Kiss Brigitta: részt vett az esélyegyenlőségi ülésen. Elmondja, hogy a következő 

EFOTT rendezvényen nem fog részt venni, általa kijelölt személy fogja betölteni a 

posztját. Vállalja, hogy kijelöli és eligazítja választottját. Részt vett az EHÖK 

esélyegyenlőségi csapatépítő napon is. Tervezés alatt van egy EHÖK-ös 

esélyegyenlőségi nap áprilisban. 

 

2. Seniorkoordinátor választása  

A felhívásra egyetlen pályázat érkezett be Margitai Annától. A pályázatban bemutatta 

a programjában megjelenő újításokat. Nagy hangsúlyt fektetne arra, hogy a seniorok 

megfelelő tudást kapjanak kézhez. A HÖK-től ehhez minden segítséget megkap. 

Szóban ismerteti, hogy hamarosan megkezdődnek a képzések. Pályázat fog majd 

meghirdetésre kerülni ahol, jelentkezni lehet seniornak. Be fog menni az első 

évesekhez, hogy tájékoztassa őket. Plakátok is ki fognak kerülni a február 22-ei héten. 
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A jelentkezés határideje február 28., éjfél. Herpai Júlia, korábbi seniorkoordinátor 

kérdéseket intéz Margiati Annához, hogy szóban tesztelje problémamegoldó 

képességeit és, hogy megítélje, alkalmas-e. Titkos szavazás keretei között az Elnökség 

tagjai Margitai Annát egyhangúlag seniorkoordinátorrá választják.  

 

3. Rendszeres elnökségi ülések időpontja 

Sztrecsko Boglárka javasolja, hogy állapodjanak meg, hogy ebben a félévben mely 

napokon tartsák a rendszeres elnökségi ülést.  A tagok többségének megfelel a kedd 

délután, így az elnökségi ülések keddenként kerülnek majd megrendezésre.  

 

4. Hallgatózó újragondolása 

A hallgatózó február 8-ától kezdve ismét nyitva áll a hallgatók számára. Négyesi 

Nikolett, Boronyák Ilona és Józsa Szimonetta tervei, ötletei is mérvadóak voltak az 

újratervezésben. Bárki bekapcsolódhat a tervezésbe, jelen pillanatban kampók, lécek 

és damilok is állnak rendelkezésre. Felmerült a falmatrica, illetve a festés is, de régi 

plakátok és kéznyomok is felkerülhetnek a falra. A hallgatózóba be fog kerülni egy 

akvárium, de növények ötlete is felmerül. Megnyitót is fognak rendezni valószínűleg 

február 19-én vagy 25-én. Internetes szavazást is tervbe vettek, hogy a hallgatóknak 

lehetőségük legyen megszavazni az új hallgatózó tematikáját, és hogy milyen filmet 

vetítsenek a hallgatók számára. 

 

5. Egyéb  

Margitai Anna megköszöni eddigi munkáját, mint elnöki megbízott február 9-ei 

hatállyal lemond, utódjelöltje még nincsen.  

 

Sztrecsko Boglárka az ülést 19 óra 56 perckor lezárja. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 

BGGyK HÖK elnök       EB elnök 

 

 

Jegyzőkönyvvezető 

 


