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

Elnökségi ülés
ELTE BGGyK HÖK
1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda
2016. február 16. 18:00
Jelenlévők: 14 fő
Mandátummal rendelkezik: 7 fő
Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Csinyi Zsófia
Az EB megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Csinyi Zsófia
Sztrecsko Boglárka az ülést 18 óra 00 perckor megnyitja.
A napirend előzetesen kiküldésre került, módosító javaslattal Sztrecsko Boglárka él: egy új
napirendi pont hozzáadását indítványozza az Egyebek előtt, méghozzá az ELTE HÖK
Küldöttgyűlésébe történő ellenőrző bizottsági tag delegálását. Szimpátia szavazás során 5 fő
támogatja, 2 fő pedig ellenzi, így az új napirendi pont felvételre kerül.
Előzetesen kiküldött napirend:
1. Beszámolók
2. PUNCS
3. Hallgatózó nyitó buli
4. Egyéb
Új napirend:
1. Beszámolók
2. PUNCS
3. Hallgatózó nyitó buli
4. ELTE HÖK Küldöttgyűlésbe való EB tag delegálás
5. Egyebek

1097 Budapest, Ecseri út 3. • telefon: 358-5581 • e-mail: elnok@barczihok.elte.hu • honlap:
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1. Beszámolók
Sztrecsko Boglárka: Ezen a héten nem került sor ELTE HÖK elnökségi ülésre. A
Dékáni Tanácson a pszichopedagógia jövője volt a fő téma. Tóth Emesével
csütörtökön és pénteken részt vettek egy kari műhelymunkán. Az Egyetem és a Karok
stratégiai jövőképe fontos a BGGyK-n, ezeket az alapokat már 2013-ban lefektették.
Hunya Gréta: 2016. január 31-ei hatállyal lemondott Beck Veronika a DUK
Diákbizottság elnöke, a megbízottja Hunya Gréta lett, akit február 10-én
megválasztottak a DUK DB elnökévé.
Margitai Anna: A seniorok toborzása elindult. Elkezdődött a plakátkészítés és a
felhívás is kikerült a levelezőlistára. A promózás facebookon, instagramon is zajlik, a
seniorkoordinátor belátogatott az elsőéves hallgatókhoz is.
Fazekas Bianka: Lezajlott az Erasmus programmal kapcsolatos tájékoztató a diákok
számára. Az esemény jól szervezett és problémamentes volt. Új promózási javaslat
van, amely szerint a kint lévők blogot vezetnének és videók is elérhetőek lennének az
érdeklődők számára.
Pogácsás Nóra: 2016. február 17-én érkezik a Bárczium új száma.
Székely Dóra: Aláírták az iskolaszövetkezeti szerződést.

2. PUNCS
Az előző heti elnökségi ülésen megszavazták, hogy az esemény április 29-én kerül
megrendezésre. Herpai Júlia: A helyszín maradjon a Hétker, az esemény közös
szervezésben fog történni a DUK Diákbizottságával. Az eddigi tradíciók, hogy aki
pink ruhában jelenik meg, az ajándékot kap, illetve a tombola megmarad. A promózás
nemsokára kezdetét veszi, egyeztetnek Négyesi Nikolettel a plakátokat illetően.
Igyekeznek, hogy ne csupán GyógyMatek-Bárczis esemény legyen. Az eddigi
években a BGGyK hallgatóinak és a DUK lakóinak ingyenes volt. Az, hogy legyen-e
fellépő, még kérdéses, alacsony költségvetésű eseményt szeretnének. A Hétker
rendelkezik saját DJ-vel. Hunya Gréta: A kollégiumoknak is van saját DJ-je, Balatoni
Ádám, egyeztetnek majd vele, illetve a Hétkerrel is. Herpai Júlia már jövő héten
lefoglalja a helyszínt. Felmerül egy promóvideó ötlete, amely népszerűsítené az
eseményt. Az is szóba kerül, hogy akár egy előadót is be lehetne vonni a videó
elkészítésébe.
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3. Hallgatózó nyitó buli
Február 22-én lesz a nyitó buli. A facebook felületen való szavazás ötlete végül nem
valósult meg. Sztrecsko Boglárka: A filmvetítés megvalósulhat attól függetlenül, hogy
még nem került fel az összes dísz. A vetítés kezdetének időpontja nem lett
megszavazva. Herpai Júlia: összevetette az elkészült órarendeket, különös tekintettel
arra, hogy az első éveseknek meddig vannak órájuk. A filmvetítés előre láthatóan
17:00-kor fog kezdődni. Ez minél előbb reklámozásra kerül. Arról, hogy milyen filmet
vetítsenek, szavazást fognak indítani a facebook oldalon, ahol a kommentelők között
ajándékot sorsolnak ki. A hallgatózóba tervezett akvárium megrepedt, így még nem
tud bekerülni a helyiségbe.
4. ELTE HÖK Küldöttgyűlésbe való EB tag delegálás
Sztrecsko Boglárka: A Küldöttgyűlés március 2-ára tolódik, a BTK HÖK Alapszabály
módosítása miatt. Február 17-én esedékes a Kari Tanács. Az ELTE HÖK Ellenőrző
Bizottságának BGGyK HÖK delegáltja, Zatykó Nóra lemond, ezért új tagot kell
delegálni. Az ELTE HÖK Alapszabálya szerint a tisztséghalmozás csak 3 hónapig
engedélyezett, azután az egyik tisztségről le kell mondani. Fazekas Bianka: Meg
lehetne kérdezni az eddigi seniorokat, hogy vállalná-e valamelyikőjük. Felmerül
Szabó Dóra neve, akit meg fognak kérdezni, hogy vállalná-e. Nem születik döntés, így
jövő héten újra a napirendi pontok között fog szerepelni a delegálás.
5. Egyéb
Herpai Júlia: a Sportnap április 26-án kerül megrendezésre, ezen a napon a C/105-ös
előadóban egy előadás lesz, így könnyen kiadják. Kültéri és beltéri helyszíneket is
fognak biztosítani rossz idő esetére. Wiesner Fanni: Nem szükséges minden sport
számára külön terem, az esemény központja a tornaterem lesz. Herpai Júlia: Kinect
szoba is tervben van.
Horváth Eszter: Javasolja a HÖK logó megváltoztatását. Egyszerűbb formát szeretne.
A többiek támogatják.
Wiesner Fanni: A kocsmasport időpontja március 1-je, 18:00 - a biliárd verseny
megkezdése miatt van szükség a korai kezdésre. A helyszín a Gold biliárd. Az
esemény főszervezője Mosi Zoltán. Az előző évben körülbelül 50 fő vett részt az
eseményen, idén reményeik szerint több érdeklődő lesz. Kulturális rendezvénynek
ígérkezik, lehetőség van csocsó, darts, biliárd játékokra vagy társasjátékokra, amikhez
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majd ki kell jelölni egy felügyelőt. Kovács-Andor Gábor javasolta, hogy a promóhoz a
BGGyK hallgatói küldjenek fotókat. A BGGyK HÖK aktívan részt vesz az esemény
népszerűsítésében. Kérték, hogy az esemény előtt jelöljenek ki egy közös találkozási
pontot, hogy a Kar hallgatói könnyen eljussanak a helyszínre. Wiesner Fanni
körülbelüli részvételi arányt tudott mondani, viszont a seniorok népszerűsíteni fogják
az eseményt, így nagyszámú részvételre számítanak.
Sztrecsko Boglárka: Egységes fotózás lesz a HÖK tagjairól, egyen pólóban. Pár héten
belül megvalósul, amint megfelelő az időjárás.
Sztrecsko Boglárka az ülést 19 óra 35 perckor lezárja.
Jegyzőkönyv hitelesítés:

BGGyK HÖK elnök

EB elnök

Jegyzőkönyvvezető
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