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

Elnökségi ülés
ELTE BGGyK HÖK
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda
2018. november 20, 17:00
Jelenlévők: 8 fő, ez 9 főre bővül az ülés során.
Mandátummal rendelkezők: 4 fő, ez 5 főre bővül az ülés során.
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Burján Bernadett
Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés kezdetekor nem határozatképes. A 2.
pont előtt újbóli mandátumszámláláskor az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Burján Bernadett
Csajkás Eszter az ülést 17 óra 05 perckor megnyitja
Napirend:
1. Aktualitások
2. Sport- és rendezvényszervező referens megválasztása
3. Egyebek
1. Aktualitások
Beszámolók
Csajkás Eszter (ügyvivő elnök): Megnyitja az ülést az első napirendi ponttal, az Elnökséget
felkéri a beszámolóik ismertetésére.
Király Petra (Tanulmányi alelnök): Beszámol arról, hogy a pszichopedagógia szakirányon
probléma adódott a másodéves hallgatók gyakorlati helyeivel. Egy hallgató kereste meg,
akivel előzetesen sem a gyakorlatért felelős oktató, sem a szakirány felelős nem működött
együtt. Végül megoldásként Király Petra javaslatára több hallgató összefogott és együtt
jelezték a panaszukat. Többségi nyomásra mindenkinek sikerült gyakorlati helyszínt találniuk.
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Csajkás Eszter: hangsúlyozza a hallgatói érdekképviselet gyakorlatban való megvalósulását,
kiemeli, hogy a hallgatók gyakran tartanak a helyzettől, melyen segít az anonimitás. Fontos
kommunikálni a hallgatók felé, hogy fordulhatnak a HÖK-höz és az Ombudsmanhoz.
Király Petra: Tájékoztatja az elnökséget arról, hogy Márkus Eszter elkészített egy kisokost az
oktatóknak, melyben a vizsgák meghirdetéséről, jegybeírásról, megajánlott jegyekről van szó.
Részt vett az EHÖK TB-n, melyen a Hallgatói Követelmény Rendszer módosítás Neptun
felületen történő késői jelzéséről esett szó.
Csinyi Zsófia (Gazdasági alelnök): Beszámol arról, hogy gazdasági ülésen vett részt
november elején, melyen a Kar pénzbeli hiányáról volt szó. Irodaszer beszerzésről nincs
információja.
Sánta Szandra (Seniorkoordinátor): Bekérte a senioroktól az év végi beszámolóikat, illetve
kiküldte a gólyáknak a kérdőívet a seniori munka gólyák általi véleményezéséről. Eddig
nagyon jó visszajelzések érkeztek.
Burján Bernadett(Ellenőrző Bizottság elnöke): Beszámol arról, hogy panasz érkezett az
ügyvivő elnök választásával kapcsolatban, elkészült a beérkező panasz kivizsgálása, mely
kiküldés előtt áll.
Csajkás Eszter: Jelzi, számára nem volt világos a panasz célja, azonban ez is jelzés afelé,
hogy a kar Alapszabályát szükséges módosítani. A tisztségek nevét, példának felhozza, hogy
a Küldöttgyűlés által elfogadott májusi költségvetési tervben Tudományos ügyekért felelős
megbízottként szerepel, pedig az áprilisi Alapszabály módosításban már referensi pozíciót tölt
be.
Megkéri a tisztségviselőket, hogy olvassák át az Alapszabályt, és mindenki legyen tisztában a
rá vonatkozó részekkel.
Csajkás Eszter: Beszámol róla, hogy részt vett a Dékáni Tanácson, melyben az idei Kitárt
Ajtók Ünnepét beszélték át. Javasolta a karácsonyi vásár bevezetését, melyet a Dékán Úr
támogatott, azonban Perlusz Andrea ragaszkodna a Kitárt Ajtók Ünnepének megtartásához,
melyen a IV. Magyar Speciális Független Filmszemlén Gyógypedagógia Fejlesztésért
Alapítvány és az ELTE BGGyK által díjazott két film levetítését javasolná. December 10.-én
így megmaradna a Kitárt Ajtók Ünnepe vásárral egybekötve. A filmvetítések időpontjáról
meg kell állapodni, Király Petra a szüneteket javasolja.
Az elnökség szimpátiaszavazással dönt arról, hogy maradhat a program, de jövőre javasolnák
a karácsonyi vásár bevezetését.
Csinyi Zsófia: Említést tesz arról, hogy nem tud erre közbeszerzést leadni, így nem lesz ételital.
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Csajkás Eszter: elmondja, a héten beszélnek Szaffner Gyulával a filmek vetítéséről.
A Hallgatói Önkormányzatot érintő aktualitások
Karácsony
Csajkás Eszter: megkérdezi, szeretne e karácsonyi húzást tartani az elnökség. Az elnökség
beleegyezik, húz a nevek közül. Megbeszélik, hogy az irodában tartanák az összejövetelt,
melyre meghívnák Tasi Balázs, (HÖK informatikus)-t is.
Fotók
Következő pontban a fotók készítése merül fel, mert már nem aktuális a Facebook csoport
fejlécén, illetve az iroda előtti fali újságon fent lévő kép sem. Megállapodnak abban, hogy a
következő elnökségi ülésen elkészítik a képet.
Iroda nyitva tartás
Csütörtökön és pénteken nem megoldott az iroda nyitva tartása.
Csajkás Eszter: megkérdezi, ki tudná ezt vállalni.
Kalauz Fanni (kommunikációs referens): Jelzi, hogy a hallgatók tájékoztatva lettek már a
Bárczinfóban ill. borítóképen az iroda zárva tartásáról, így megállapodnak ebben. Felmerül
egy beugró irodavezető alkalmazása, Csajkás Eszter kikéri a tisztségviselők véleményét.
Sánta Szandra: Támogatja, de felveti, hogy vajon a fix egy beugró elég-e.
A feladatot Burján Bernadett vállalja következő félévtől, ha összeegyeztethető a
gyakorlatával.
2. Sport- és rendezvényszervező referens megválasztása
Kup Katica (Külügyi referens) megérkezésével a mandátumok újraszámlálása megtörténik.
Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy 5 mandátummal határozatképes az ülés.
Csajkás Eszter: elmondja, hogy 1 pályázat érkezett be a tisztségre Balassa Szilviától, aki már
a gólyabálban is aktív segítőként vesz részt. Megkérdezi, bárkinek van-e kérdése.
Burján Bernadett: megkérdezi, valamivel szeretné-e kiegészíteni a pályázatát.
Balassa Szilvia: elmondja, szerinte mindent leírt, amit gondolt, majd kiegészíti a KAÜ
filmvetítéssel.
Csajkás Eszter: Megkérdezi Szilviától, mennyire tartja fontosnak a szabályosságot és az
Alapszabály ismeretét.
Balassa Szilvia: Nagyon fontosnak tartja.
Csajkás Eszter: kiemeli, fontos a csapatmunka, néha egymás munkáját is segíteni kell, emiatt
is fontos az Alapszabály ismerete.
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A pályázat megbeszélésének megkezdése előtt Szilvia kimegy a teremből.
Csajkás Eszter: Elmondja, Szilvi nagyon talpraesett, bízik benne, már meg is keresték a
KAÜ-vel kapcsolatban.
Burján Bernadett: Kiosztja a szavazólapokat.
Csajkás Eszter: A szavazatszámláló bizottság tagjának fekéri Sánta Szandrát és Havasi Lilit,
melyet az Elnökség elfogad.
A szavazatszámláló bizottság megszámlálja a szavazatokat, visszahívják Balassa Szilviát a
terembe.
Burján Bernadett: ismerteti, hogy az elnökség egyhangúlag megszavazta Balassa Szilviát
sport- és rendezvényszervező referensnek 5 igen és 0 nem szavazattal.
3. Egyebek
Camp Leaders
Csajkás Eszter: Elmondja, a Küldöttgyűlésen már szóba került Kup Katica Camp Leaders-el
való közös munkája. Ismerteti, hogy a Camp Leaders szerződést kötne A Gyógypedagógia
Fejlesztésért Alapítvány elnökével, Nádas Pállal, aki a juttatást továbbítaná a HÖK felé.
Kup Katica: ismerteti, ez novemer 30.-ig 35.000 forintot jelentene, majd február végén még
15.000 forintot.
Felmerül, hogy mire költenék ezt a pénzt, mert nagyon kevés a kiadásokhoz képest.
Csajkás Eszter: elmondja, hogy ez hosszú távú, így gyűjteni lehet a pénzt. Az elnökség
szimpátiaszavazáson elfogadja a szerződést, Csinyi Zsófia tartózkodik.

Kommunikáció
Csajkás Eszter: megkéri a tisztségviselőket arra, hogy minden egyéni döntés előtt
kommunikáljanak egymással az elnökség tagjai, hiszen jó elgondolás a Camp Leaders
szerződés, de csapatként kell dolgozni. Tavasszal ASZ ellenőrzés lesz, és hibátlannak,
átláthatónak kell lennie mindennek.
Csinyi Zsófia: felhívja a figyelmet, hogy pénzmozgás esetén az elnökkel, a gazdasági
alelnökkel és az ellenőrző bizottsággal mindenki egyeztessen.
Csajkás Eszter: kiemeli, hogy következetesen, szabályosan, a munkát a magánélettől
elkülönítve kell végezni a tisztségekkel járó feladatokat.
Választások
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Csajkás Eszter: elmondja, hogy Burján Bernadett egyeztetett Varga Ádámmal (EHÖK
Ellenőrző Bizottság elnöke) az elnökválasztás időpontjait illetően, az Alapszabály
módosítással párhuzamosan fog zajlani, mert januárra szeretné az Alapszabály módosítást a
Kari Tanácson, a Szenátuson és a Küldöttgyűlésen is átvinni.
Ismerteti az időpontokat: december 5-11 jelentkezés, december 12-19 bemutatkozás,
december 20-27 a választási időszak. Fontos, hogy meglegyen a 25% a vizsgaidőszakban is.
Csajkás Eszter: Felhívja a figyelmet a Dékánválasztásra, fontos, hogy mindenki, akinek
mandátuma van, jelen legyen a december 12-i Kari Tanácson.
Kalauz Fanni: Szeretne lemondani december elsejével, van jelöltje. Csajkás Eszter javasolja,
hogy várja meg az Alapszabály módosítást, addig fokozatosan ismertesse utódjával a
feladatokat.
Szóba kerül a tisztségviselők aránytalan fizetése, az Alapszabály módosítása kapcsán ez
szintén előtérbe fog kerülni.
Csajkás Eszter: Megkérdezi, valakinek van-e még egyéb hozzáfűznivalója.
Nemes Nóra: Szeretné megkérdezni, hogy tisztsége megszűnése után volna-e hely számára az
elnökségben.
Csajkás Eszter: Elmondja, várta a pályázatát sport- és rendezvényszervező referensnek,
javasolja, hogy a rendezvényszervező bizottságba jelentkezzen.
Király Petra: Felveti, hogy eddigi munkája alapján szívesen bízná Nórára a tisztségét.
Csajkás Eszter: Felhívja a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben sok folt esett a HÖK-ön,
ezért a protokollt betartva először mindig a kari EB-hez forduljanak, csak az ezt követő lépés
legyen az EHÖK.
Csajkás Eszter az ülést 18 óra 09 perckor lezárja.

Jegyzőkönyv hitelesítés:

Csajkás Eszter

Burján Bernadett

BGGyK HÖK ügyvivő elnök

EB elnök
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Jegyzőkönyvvezető
Burján Bernadett
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