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

Elnökségi ülés
ELTE BGGyK HÖK
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda
2017. március 21. 18 óra 8 perc
Jelenlévők: 13 fő
Mandátummal rendelkezik: 7 fő
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Kincses Petra, Molnár Erzsébet, Rácz Renáta Erika
Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Kincses Petra
Sztrecsko Boglárka az ülést 18 óra 8 perckor megnyitja.

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

1. Beszámolók
2. Gólyatábor 2017
3. Választások 2017
4. Rendezvények (A Tipikus Tavaszváró, PUNCS, Sport- és Egészségnap)
5. Egyéb

1. Beszámolók
Sztrecsko Boglárka: Múlthéten nem volt elnökségi ülésünk, voltam az Intézményvezetői
értekezleten, ahol megszavazták a párhuzamos tantervet. Március 8-án EHÖK elnökségi volt,
megbeszéltük, hogy ma (március 21-én) lesz Gazdasági ülés, ahol a költségvetésről fognak
tárgyalni, valószínűleg visszatér a KHTEÖ ösztöndíj. Május 12-től 14ig lesz HÖOK
Közgyűlés Szombathelyen. Lehet majd bútort beszerezni, ezt érdemes lenne majd kihasználni.
HÖOK Vezetőképző április 20-23. között lesz, jelentkezési felület még nincs, mindenképp
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szeretném, ha legalább 5-6 ember menne a Bárcziról. Március 13-án voltam Dékáni
Tanácson, idén is lesz Új Nemzeti Kiválóság pályázat. Navracsis előadás milyen volt?
Király Petra: Navracsis előadás nem volt jó, nem volt beszéd csak bemutatkozott és utána
lehetett tőle kérdezni. A gyógypedagógiai vonatkozásokat nem igazán értette.
Sztrecsko Boglárka: Megkeresett Saci (Dunka Sarolta Noémi-Külügyi Bizottsági elnök)
egy Bátortábor szerű nyári táboron gondolkodunk, amely a HÖOK Külhoni Program
közreműködésével valósulna meg, valamikor augusztusra, nyári gyakorlatra lenne jó,
részleteket a következő elnökségi után tudok mondani.
Lesz BEAC Az elsők kiállítás, ez egy vándorkiállítás, április 3-tól lenne itt egy hónapig, a
megnyitón részt kellene venni.
Holnap lesz Kari Tanács, lesz egy OHÜB is és oda mindenképp kellene helyettesítés 2kor kezdődik. (Földi Alexandra elvállalta)
Április 5-én lesz a következő Kari Tanács, ott lesz a tantervfejlesztésről szavazás, és jön
az új rektorjelölt is. Április 24-én lesz a rektorválasztás.
Március 30-án lesz a Dialógusok, ez egy az autizmushoz kapcsolódó 2 évente
megrendezésre kerülő program, ezt majd promózni kell.
Összeállna a Bárczin egy Etikai Bizottság, egy hallgatói tagra és egy hallgatói póttagra
lenne szükség benne. Szabályrendszereket, nyilatkozatokat hozna létre a kényes szituációk
kezelésére. Azt javaslom, hogy az elnököt delegáljuk tagnak, póttagnak meg talán az
esélyegyenlőségi referenst. A bizottság egy oktatói, közalkalmazotti, illetve egy hallgatói
tagból plusz póttagból fog állni.
Földi Alexandra: tegnap KÖB ülés volt, pótülés volt 3 taggal a 6-ból. Megszavaztuk, hogy
a tanulmányis pályázatokról, amik tudományos jogcímmel mennek ki, azokról is mi fogunk
szavazni nem pedig az operatív bizottság, mert ebből elég sok probléma volt.
Porkoláb Eszter: elkezdtem frissíteni a senior kisokost, felteszem majd a Drivera,
ellenőrizzétek le majd ti is. Illetve április 1-én vagy 2-án lesz a közös kirándulás a
szeniorokkal. Helyszín vagy a Normafa környéke vagy Szentendre lesz, ezt még eldöntjük.
(Szentendrét szavaztuk meg).
Beszéltem Billédi Katalin tanárnővel, múlthét kedden volt az első közös megbeszélés,
bevonnám őt is a következő szemeszterben az ismerkedős programokba, hogy javuljon az
oktatók és a hallgatók közötti kapcsolat.
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Sztrecsko Boglárka: Holnap lesz egy ETwinning előadás, de kicsi rá az érdeklődés,
valakinek fogadnia kéne az előadót, fél 3 körül fog érkezni. (Németh Katalint, Krammer Dóra
fogja fogadni.)
Kájel Kata: Jády György integrált sportnapot szeretne. Beszéltem a TTK-s sportossal és
szerveznénk egy közös paintballozást a Bárczival. Az idei Sportnap egy főzőcskézős,
érzékenyítős programokkal teli nap lenne, hátha így nagyobb lenne rá az érdeklődés, de a
BEAC is szeretne rá kijönni. Még nincs rá kitalálva név.
Gál Flóra: elbíráltam az Erasmus pályázatokat, 14 személytől, 26 pályázat érkezett,
minőségi pályázatokat kaptunk idén.
Menyhárt Barbara: nem sikerült konszenzusra jutni a mai Gazdasági ülésen, a legfőbb cél
az lenne, hogy igazságos legyen az elosztás, ehhez ki kéne számolni mennyit költöttünk 2016ban iskolaszövetkezetből, hogy annak arányában vonják le a pénzt a kartól, ezzel együtt úgy
tűnik kb 6 millió forintot fogunk kapni.
2. Gólyatábor 2017
Farkas Kinga: valószínűleg Bükkszék lesz a helyszín, augusztus 12-20-ig szabad a
helyszín, szóval valamikor ebben az időpontban lesz a tábor is.
Gál Flóra: Nem úgy volt, hogy nem a Sziget időpontjában lesz?
Farkas Kinga: De igen, de csak ekkor szabad a hely.
Sztrecsko Boglárka: augusztus 25-től szabad például Zánka. Szigetre mehetnénk
érzékenyítő programokat tartani. Mi volt még?
Farkas Kinga: Megszavaztuk Béni Kornélt főszervezőnek, marketingesnek Vida
Nikolettet javasolnánk, mert tud grafikákat csinálni, többi posztra még kéne ember, a
Bárcziról is kéne valaki.
3. Választások 2017
Sztrecsko Boglárka: tegnap elindult a választás, eddig a hallgatók 7,7 %-a szavazott, kell
majd egy Neptun üzenetet is kiküldeni, ezen kívül minden tisztségviselő posztoljon, évfolyam
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órákon is reklámozzátok, az elején 2 naponta legyen poszt, utolsó héten intenzívebben, plusz
profilkép csere is kell majd. Időnként posztoljuk azt is, hogy hogy állunk százalékokkal tavaly
ez is megnövelte a részvételt. Promózni kell, hogy tuti meglegyen a százalék.
Menyhárt Barbara: az arculatváltást megkezdhetnénk akár most is, poénosabbra
vehetnénk a kampányt, hátha úgy többen vennének részt benne.
Sztrecsko Boglárka: szerintem is viccesebbre kéne venni, akár osztogathatnánk is valamit.
Menyhárt Barbara: Facebook eseményről mit gondoltok?
Sztrecsko Boglárka: tavaly volt, de inkább kínos volt, mert nagyon kevesen voltak és nem
nézte senki. Inkább random cetliket, vicces üzenetekkel szavazó cetliket kéne elrejteni, jó
sokat, mindenhova (termekbe, táblákra, Facebookon)
Földi Alexandra: ahhoz mit szólnátok, ha lehetne nyerni a szavazással, screenshotot kéne
küldeni arról, hogy kitöltötték az űrlapot és ezek közül sorsolnánk nyerteseket.
Sztrecsko Boglárka: tetszik, a héten hirdessük meg

4. Rendezvények (A Tipikus Tavaszváró, PUNCS, Sport- és Egészségnap)
A Tipikus Tavaszváró:
Simon Eszter: most csütörtökön lesz, ha jó idő lesz kint lesz a pavilonban, ha nem
akkor az A/67-ben, játékok lesznek meg linzer.
Simon Eszter: jó, Klau (Szakács Klaudia) csinál még gyümölcssalit és limonádét
Puncs:
Simon Eszter: április 28-án lesz, a DJ már megvan, 20 000 Ft-ba fog kerülni, helyszín
még nincs meg. Miből fizessük a DJ-t?
Sztrecsko Boglárka: a bevételből.
Simon Eszter: legyen karaoke?
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Sztrecsko Boglárka: attól függ hol lesz, jó lenne, ha lenne, minél több dolog lesz annál
jobb, kéne még plakát is, az EHÖK elnökséget illik meghívni, azt ne felejtsétek majd el.

5. Egyéb
Sztrecsko Boglárka: jövő héten rendhagyó elnökségit tartanék. Van valami ötletetek rá?
Krammer Dóra: hány oldalt szeretne a HÖK az áprilisi Bárcziumból?
Sztrecsko Boglárka: folyathatjuk a HÖK-ös bemutatkozást a Bárcziumba, plusz legyen
benne egy interjú a Barbival (Menyhárt) is.
Gál Flóra: rendhagyó elnökségi lehetne a pavilonba.
Kiss Brigitta: megkeresett a fogyatékosügyi koordinátor, hogy a speciális igényű hallgatók
kb 300 oldalt ingyen nyomtathatnak a HÖK-ben, és erről emailt küldenének ki nekik
emlékeztetőül. Ezzel csak az a baj, hogy idén nagyon sok a speciális igényű hallgató (56) és
ha mind kérnék a 300 oldalt, az közel 16 800 oldalt jelente, ami 148 000 Ft-ba kerülne és ezt
nem tudjuk nekik biztosítani.
Sztrecsko Boglárka: lekorlátozhatnánk 100 oldalra erre a félévre
Kiss Brigitta: jó akkor korlátozzuk le.
Sztrecsko Boglárka: jó és akkor jövő heti elnökségi a pavilonban lesz.

Sztrecsko Boglárka az ülést 19 óra 39 perckor lezárja.
Jegyzőkönyv hitelesítés:

Sztrecsko Boglárka

Molnár Erzsébet

BGGyK HÖK elnök

EB elnök
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Kincses Petra

Jegyzőkönyvvezető
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