EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Elnökségi ülés
ELTE BGGyK HÖK
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda
2017. január 31. 18 óra 3 perc
Jelenlévők: 15 fő
Mandátummal rendelkezik: 9 fő
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Kincses Petra
Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Kincses Petra
Sztrecsko Boglárka az ülést 18 óra 3 perckor megnyitja.

A napirend előzetesen kiküldésre került, de ezek sorrendje módosítva lett, melyet az elnökség
elfogad 8 igen és 1 nem szavazattal.
Sztrecsko Boglárka felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Kincses Petrát, amit az elnökség elfogad 8
igen és 1 tartózkodó szavazattal.
Napirend:
1. Beszámolók
2. Nyilvános kommunikáció a különböző felületeken
3. Havi közéleti ösztöndíjak - javaslattétel
4. Bárczi HÖK vezetőképző
5. Nyílt nap
6. Tavaszi nagytakarítás
7. Tisztségviselők megválasztása
a.) Kommunikációs referens megválasztása
b.) Sport- és rendezvényszervező referens megválasztása
c.) Főszerkesztő megválasztása
8. Egyebek
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1. Beszámolók
Sztrecsko Boglárka: az EHÖK vezetőképző július 7-10-ig lesz, helyszínről annyit lehet
tudni, hogy nem Sarlóspusztán lesz, mert az már foglalt erre az időpontra. Február elején
elköltözik az EHÖK iroda, ezután az ÁJK épületében lesz valahol. Január16-án volt Dékáni
Tanácson, január 18-án EHÖK Elnökségi ülésen volt, ahol meghatározták mi is a hallgatói
rendezvény. Február 15-ig kell leadni a gólyatábori igényeket. Dékáni Tanácson felmerült,
hogy a Sport és Egészségnapra lassan kéne időpontot kijelölni. Szóval belőhetnénk egyenlőre
április 25-ét (keddet) sportnapra. EHÖK Elnökségi ülésen a lakhatási támogatásról
szavaztunk. Hétfőn volt Dékáni Tanács, aminek lesz egy külön napirendi pontja. Szó volt a
tárgyfelvételnél hiányzó tematikáról is, amiről Márkus Eszter azt mondta, hogy a tematika
azért nem nyilvános, mert az oktatóknak az alapadatokba kéne beírni a tematikát és úgy a
hallgatók is láthatnák
Gál Flóra: február 14-én lesz Erasmus nap.
2. Nyilvános kommunikáció a különböző felületeken
Sztrecsko Boglárka: Az egyik oktató Facebookon posztolt egy bejegyzést, amiben egyik
hallgatójától név nélkül idézett egy definíciót, sok komment érkezett a posztra, ami között sok
negatív hozzászólás is volt, mindez nyilvános keretek között történt. Erről beszélgettünk a
Dékáni Tanácson, hogy hogyan kéne kezelni ezt az esetet, mi lesz, lesz-e következménye.
Dékáni Tanács véleménye, hogy ez a fajta kommunikáció nem a kar értékrendszeréhez illő,
ezért egy dékáni utasítás fog körbemenni az oktatói levelezőlistán . De ez a probléma két
oldalú és a hallgatóknak is oda kell figyelniük, hogy ők se posztoljanak nyilvánosan!
Herpai Júlia: Szenioroknak posztolniuk kéne a csoportjaikba, hogy a hallgatók is
figyeljenek erre oda és ne írjanak az oktatókról nyilvános keretek között, használják erre a
csoportokat. Ezt visszamenőleg kéne megcsinálni és akkor több évfolyam is tájékoztatva
lenne.
Sztrecsko Boglárka: Rendben. Te is posztolhatnál a saját csoportodba és majd szólunk
Nusynak is (Margitai Anna) róla, hogy ő is tegye meg és akkor mindenki tudni fog róla.
3. Havi közéleti ösztöndíjak – javaslattétel
Sztrecsko Boglárka: Van-e valaki, aki nem B kategóriát kér? Nincs. Jó akkor mindenki Bt kap. Schindler Petra nem kap egyáltalán, mivel többszörösen visszamenőleg nincs
beszámolója és nem is hallottunk felőle, így ő ebben a hónapban nem kap közéleti ösztöndíjat.
Herpai Júlia: Petra tud róla, hogy nem fog pénzt kapni?
Sztrecsko Boglárka: szerintem sejti, de egyszerűen nem tudunk neki mire adni. Van-e
valakinek ellenvetése? Rendben akkor tartsunk egy szimpátia szavazást, mi szerint mindenki
B kategóriát kap kivéve Schindler Petra.
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Szavazás eredménye: egyhangú igen
4. Bárczi HÖK vezetőképző
Sztrecsko Boglárka: vezetőképző, megyünk. Ételigénylést később adjuk majd le. Minden
oké egyelőre. Hotel Juventus Velencébe megyünk, hozzatok fürdőruhát. Lesznek
szekciómunkák, este lesz lazább a program. 2 ágyas szobák lesznek. Szandi és Kitti váltsák
majd egymást, hogy ne kelljen plusz szobát fizetni (egyikük később jön másik hamarabb
megy el). Vasútállomástól 1,5 kmre van a szállodától. Pénteken vacsorára érkezünk, rövid
program, majd szabad program következik. Szombaton dolgozunk. Nem kell külön készülni
semmivel.
5. Nyílt nap
Sztrecsko Boglárka: február 2-án lesz nyíltnap 10-15 óráig tart kötelező részvétel 2-től
kötelező, de az egész nap során legyen valaki jelen. Kincses Petra már jelezte, hogy nem tud
itt lenni. Csinyi Zsófia fél 3-kor távozik. Rendezvényekről kell beszélni Herpai Júlia tavalyi
Prezijét fel lehet majd használni. A bemutatók 5, maximum 10 percesek legyenek, lendületes
előadást tartsatok elsősorban a kollégiumi, külügyi, rendezvényes és a szociális témák a
lényegesek. Nem kell Bárczis pólót viselni. A négy érintett ember készüljön a Prezivel, a
többiek legyenek itt.
6. Tavaszi nagytakarítás
Sztrecsko Boglárka: a nagytakarítást még a regisztrációs hétre szeretném időzíteni, az
irodát és a raktárt kitakarítjuk, kidobjuk a felesleges dolgokat. Első körben február 8-ra
(szerda) gondoltam.
Földi Alexandra: az nekem nem jó.
Sztrecsko Boglárka: akkor legyen február 7. (kedd) 10 óra, az mindenkinek jó? Ha sokan
leszünk, pár óra alatt végzünk.
7. Tisztségviselők megválasztása
Szavazatszámláló Bizottságba jelölöm Kájel Katát, Kincses Petrát és Pogácsás Nórát.
Elfogadva egyhangúlag
Sztrecsko Boglárka: kérlek mutatkozzatok be
a.) Kommunikációs referens megválasztása
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Farkas Kinga: Farkas Kinga vagyok, picit kocka, szeretek különböző média
felületeket használni
Sztrecsko Boglárka: mik a terveid?
Farkas Kinga: Bárczinfót megreformálnám, megszüntetném a levelező listás formáját
és a honlapon lennének fent az információk.
Sztrecsko Boglárka: szerintem meg kéne tartani a levelező listát is, hogy
évfolyamonként is tudjuk tájékoztatni a hallgatókat, ne csak a honlapon legyenek infók.
Van még valakinek kérdése?
Menyhárt Barbara: összességében szimpatikus a pályázatod.
kommunikációs fiókokat? pl Snapchat vagy Twitter használatával?

Bővítenéd

a

Farkas Kinga: igazából a Snapchat kifutó, Magyarországon a Twittert meg nem
igazán használják az emberek, az Instagramra helyezném a hangsúlyt. Külföldön mondjuk
a Facebookot már nem is nagyon használják helyette az Instagrammot használják,
úgyhogy azt mondanám, annak van a legnagyobb jövője most.
Sztrecsko Boglárka: Még kérdés? Nincs. Akkor jöhet a következő.
b.) Sport- és rendezvényszervező referens megválasztása
Simon Eszter: Sziasztok, Simon Eszti vagyok, motivációmat a Julival való közös
munkám adta, szeretek bulizni, minden rendezvényen szívesen részt veszek, alapvetően a
hagyományőrzés a célom.
Menyhárt Barbara: és kívánod valamivel bővíteni a repertoárt?
Simon Eszter: egyelőre nem.
Sztrecsko Boglárka: PPK-val közös buli múltkor szóba került, ehhez, hogy
viszonyulsz?
Simon Eszter: lehet róla szó.
Földi Alexandra: Gólyatábor szervezésére is pályáznál?
Simon Eszter: nem.
Herpai Júlia: Fizika-kémiával mennyire akarsz majd közös programokat szervezni?
Simon Eszter: majd a főszervezőkkel kommunikálunk és meglátjuk mi lesz.
Sztrecsko Boglárka: és ha nincs sikere a GyógyMatek-Fizika-Kémiának mi lenne a terv?
Simon Eszter: akkor ezt hanyagolnám.
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Sztrecsko Boglárka: akkor mi lenne helyette? Vagy nem lenne semmi?
Simon Eszter: De, nyilván szerveznénk valamilyen rendezvényt, hiszen a Bárczis
hallgatóknak is szükségük van olykor-olykor egy bulira.
c.) Főszerkesztő megválasztása
Krammer Dóra: Sziasztok Krammer Dóra vagyok, eddig a Küldöttgyűlés képviseletében
láthattatok. Nórival dolgoztunk eddig együtt, vannak újító gondolataim, szeretnék egy
utánpótlás programot szervezni, továbbá, hogy az újság jobban foglalkozzon a fogyatékosság
témájával mert most nagyon eltolódott a kulturális dolgok felé.
Menyhárt Barbara: szerkesztőségi üléseket lehet hasznos lenne tartani. Mi a véleményed
róla?
Krammer Dóra: kéne, de nehéz összehangolni az időt, hasznos lenne a szerkesztőknek a
Word korrektúráját megtanítani, és ha lelkes a szerkesztőség én nyitott vagyok mindenre.
Menyhárt Barbara: a kommunikációt hogy képzeled? Maradnál a Facebookos
megoldásnál?
Krammer Dóra: igen, megtartanám, de hasznosnak tartanám a személyes találkozókat is.
Menyhárt Barbara: a következő számot mikorra tervezed?
Krammer Dóra: csütörtökön elhozom a megrendelő lapokat és onnan még egy hónap,
amíg megjelenünk, szóval a 27-i héten meg tud jelenni, ha minden jól megy. Február vége
vagy március eleje.
Vita a jelöltekről
Szavazatok leadása, szavazat számlálás.
Kincses Petra: mindhárom embert egyhangúlag igennel megszavazták.
Sztrecsko Boglárka: holnaptól lép életbe a tisztségük
8. Egyebek
Sztrecsko
Boglárka:
elsősorban
gratulálok
az
újonnan
megválasztott
tisztségviselőknek, másodsorban meg köszönöm a régiek munkáját, hiányozni fogtok.

Sztrecsko Boglárka az ülést 19 óra 15 perckor lezárja.
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Jegyzőkönyv hitelesítés:

Sztrecsko Boglárka

Molnár Erzsébet

BGGyK HÖK elnök

EB elnök

Kincses Petra

Jegyzőkönyvvezető
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