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JEGYZŐKÖNYV
ELTE TÓK HÖK Rendkívüli elnökségi ülés
IDŐPONT: 2015. március 16.
HELYSZÍN: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar – 100. terem
AZ ÜLÉS KEZDETE: 17:30
ELŐZETESEN KIKÜLDÖTT NAPIRENDI PONTOK:
1. Bejelentések
2. MAB véleményezése
3. Választások
4. Gólyabál, Kari Napok
5. Egyebek
JELENLÉVŐK:
Ülés levezetője: Ákli Oktávia
Bizottsági elnökök: Tóth Márton, Kőszegi Tamás, Tarján Eszter Éva
Referensek: Debrei Laura
Bizottsági tagok: Borbély Lívia, Hóka Balázs, Traumberger Zsófia, Varga Levente
Juniorok: Farkas Fruzsina, Ferencz Olivér, Gyuris Enikő, Péterfi Dalma
Flóra, Tóth-Kozma Fanni, Vaszil Viktória
Ellenőrző Bizottság:

Hóka Tímea, dr. Kudron-Tonigold Nándor Antonius,
Zsigó Judit

Vendég: Kovács Boglárka
AZ ÜLÉS VALÓS KEZDETE: 17:35
AZ ÜLÉS VALÓS HELYSZÍNE: 118. terem
Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az elnökség 3 mandátummal nem
határozatképes.
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1. Bejelentések

előterjeszti: Ákli Oktávia

 Ákli Oktávia elmondja, hogy 2015. március 11. ELTE HÖK elnökségi ülésen vett
részt, ahol értékelték a Magyar Akkreditációs Bizottság látogatását az Egyetemen,
valamint elbírálták a rektori pályázatokat.
 Ákli Oktávia megkéri a jelenlévőket, hogy népszerűsítsék az ELTE IK-TÓK Gólyaés Felező Bál nyereményjátékát.
 Hóka Balázs megkérdezi, hogy maga az event is közös-e az ELTE IK-val, mert
nagyon kevesen szerepelnek a meghívottak között.
 Ákli Oktávia tájékoztatja, hogy igen.
 Ákli Oktávia elmondja, hogy 2015. március 18-án diákigazolvány érvényesítés
lesz a Karon, melyről Tarján Eszter Éva később fog beszámolni.
2. MAB véleményezés:

előterjeszti: Ákli Oktávia

 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2015. március 12-én tett
látogatást a Karon.
 Ákli Oktávia megköszöni minden résztvevő jelenlétét és teljesítményét. Továbbá
tolmácsolja, hogy a Dékán úr szerint sikeres volt a látogatás.
 Ákli Oktávia megkéri a résztvevőket, hogy mondjanak ők is véleményt.
 Zsigó Judit elmondja, hogy ő mind a HÖK-ösök, mind a hallgatók számára
megtartott beszélgetésen részt vett, és úgy gondolja, hogy a hallgatókkal
folytatott megbeszélés hivatalosabb és szigorúbb hangvételű volt, mindamellett a
hallgatók jól helytálltak, aktívan részt vettek a megbeszélésen.
 Ákli Oktávia hozzáteszi, hogy a hallgatók előzetes felkészítésének is köszönhető
a siker. Valamint, hogy Ő és Boros Viktória a Dékán úr kérésére, megfigyelőként
vettek részt ezen a megbeszélésen.
 Ákli Oktávia megkérdezi, hogy a többieknek van-e még hozzáfűzni valója az
elhangzottakhoz.
 Hóka Balázs megjegyzi, hogy számára pozitív csalódás volt, hogy az ellenőr nem
hozta szóba a gólyatábori sajnálatos történéseket.
3. Választások:

előterjeszti: Zsigó Judit

 Ákli Oktávia felkéri Zsigó Juditot, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy számoljon
be a Küldöttgyűlési jelöltek állításáról, és a küldöttgyűlési tagok választásáról
Jegyzőkönyv

oldal 2 / 7

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR | HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. • Telefon: 487-8137 • http://tokhok.elte.hu • eb@tokhok.elte.hu

 Zsigó Judit elmondja, hogy 2015. március 9-én kiírásra került a Küldöttgyűlési
jelöltállítási felhívás, majd 2015. március 16-án kezdetét vette a jelöltállítási
időszak. Az ülés időpontjáig egyetlen egy jelölőlapot vettek fel.
Tájékoztatja a többieket, hogy tervezi felkeresni a szakos hallgatókat a jelölés
népszerűsítése érdekében.
Elmondja továbbá, hogy még nincs teljesen tisztában az e-választás menetével, de
az bizonyos, hogy a kérdőív a Neptunban kapott üzenet után lesz elérhető.
 Kőszegi Tamás tájékoztatja a többieket, hogy a szavazási felület hasonló lesz az
OMHV kérdőívéhez, valamint, hogy az UniPoll egy külön felület, de ha a
Neptunban rendszerhiba jelentkezik, a kérdőívek sem lesznek elérhetőek.
 dr.

Kudron-Tonigold

Nándor

Antonius

megkérdezi,

hogy

lesznek-e

számítógépek biztosítva a szavazáshoz a hallgatóknak.
 Zsigó Judit tájékoztatja, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan egy
szavazó standot szeretne létrehozni a 100. terem előtt, ahol a saját laptopján és
egyéb felajánlott gépeken könnyítenék meg a hallgatók hozzáférését a szavazó
felülethez.
 Ákli Oktávia megismétli múlt heti kérését, miszerint mindenki népszerűsítse a
jelöltállítást, hogy minél több hallgató és minél kevesebb HÖK-ös tagja legyen a
Küldöttgyűlésnek.
4. Gólyabál, Kari Napok:
a) Gólyabál:

előterjeszti: Ákli Oktávia

 Ákli Oktávia elmondja, hogy 2015. március 16-án 11:30-kor Budapest Party
Service (BPS) megbeszélés volt, melyről sem ő, sem Tóth Márton nem kapott
időben értesítést.
 Elmondja, hogy az előzetes árajánlatokhoz képest minden drágább lesz. További
változás, hogy a műszaki leírásban szereplő három fotós helyett csak 1 lesz jelen
a rendezvényen.
 Tóth Márton felveti a kérdést, hogy miért szükséges két koncertet is tartani.
 Ákli Oktávia elmondja, hogy az ELTE IK ragaszkodott ehhez.
 Kőszegi Tamás hozzáfűzi, hogy önállóságra és önálló rendezvényekre van
szükség a jövőben.
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 dr. Kudron-Tonigold Nándor Antonius megemlíti, hogy legközelebb szerződést
kellene kötni az ELTE IK-val, hogy mivel kisebb Kar vagyunk ezért arányosan
kevesebb költséget vállaljunk. Szerinte túl sok pénzbe kerül a gólyatábor és a
gólyabál megrendezése, miközben a többi hallgatónak kevés jut.
 Kőszegi Tamás megjegyzi, hogy a magas árak a BPS hibája.
 Ferencz Olivér megkérdezi, hogy lesznek-e italakciók valamint ruhatár
biztosítva, és hogy miért nincsenek ezek az információk hirdetve.
 Ákli Oktávia elmondja, hogy a ruhatárt a helyszín 200 FT-os áron biztosítja, az
italakciók pedig még pontosításra várnak.
 Kőszegi Tamás megjegyzi, hogy tavasszal a költségvetés végén nem volt okos
ötlet belevágni a gólyabál megszervezésébe.
b) Kari Napok:

előterjeszti: Tóth Márton

 2015. április 13-17. Kari rendezvények hete
 Szerdán kerül megrendezésre a Sport nap, ezzel kapcsolatban még egyeztet
Hajnal Antónia Bernadettel. A lehetséges programok: futó verseny, futball,
röplabda, poledance és spinning.
 Szerdán este hagyományos főzőverseny
 Csütörtökön a vetélkedő mellett karaoke, beugró, arcfestés, szumó, bika, csocsó
és virsli evő verseny lesz. Itt kapnak helyet a civil szervezetek, az Illyés Sándor
Szakkollégium és az Erasmus.
 Kőszegi Tamás felhívja a figyelmet a higiéniai szabályok betartására, és
javasolja, hogy a virsli evő verseny és a főzőverseny előtt egyeztessenek a Dékán
úrral.
 Varga Levente ismerteti a Major gazdasszonya vetélkedő programtervét. Az idei
központi téma valószínűleg a celeb világ lesz.
Önműködő játékot tervez, 3-4 tagú zsűrivel, minimum 4 csapatnak. A csapatoka
teljesített feladatokért -1 és +4 közötti pontszámot kaphatnak.
18:09-kor megérkezik Tarján Eszter Éva
 Varga Levente ismerteti a vetélkedő programtervét. Lehetséges játékok: nagy
gurítás, tojás rulett, tornagyakorlat, Pereg-e a nyelved?, Itassatok meg egy embert
a 2.-ról! Klipkészítés, jelmez használat stb.
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 Ákli Oktávia megkéri Varga Leventét, hogy a programtervet töltse fel a HÖK
csoportba. Elmondja továbbá, hogy Peák Boglárkával elkészítik az esemény
event-jét. 2015. március 23.-ai héten meg kell kezdeni az esemény
népszerűsítését valamint a plakátok elkészítését.
 Kőszegi Tamás javasolja, hogy a vetélkedőre az előzetes jelentkezés a 2015.
március 30.-ig történjen meg, és hogy csak elegendő számú csapat jelentkezése
esetén kerüljön megrendezésre a vetélkedő. Minimum 4 csapat jelentkezése
szükséges.
 Varga Levente javasolja, hogy 4-6 fős csapatok induljanak.
 Tóth Márton felajánlja, hogy Varga Leventével videóban bemutatnak egy játékot,
a népszerűsítés kedvéért. Elmondja továbbá, hogy a vetélkedő neve még
kérdéses, várják az ötleteket.
 dr. Kudron-Tonigold Nándor Antonius megkérdezi, hogy a főzőversenyen lesze csapat, illetve mennyi fára lesz szükség.
 Varga Levente elmondja, hogy ez a jelentkező csapatok számától függ.


Ákli Oktávia megkéri Tóth Mártont, hogy a főzőversennyel kapcsolatban
egyeztessen a Dékán úrral, hogy meg lehet-e rendezni az új pályán.

 Kőszegi Tamás megkérdezi, hogy az eredményhirdetésre a buli keretein belül
kerül-e megrendezésre.

5. Egyebek:
 Tarján Eszter Éva tájékoztatja a többieket, hogy 2015. március 18-án
diákigazolvány érvényesítés lesz a Karon, a gépteremben. Erről tájékoztatja a
hallgatókat.
Továbbá beszámol a 2015. március 10. az ELTE HÖK Tanulmányi Bizottsági
ülésről.
A napirendek között szerepelt többek között a kitüntetéses diploma kérdésköre,
a HKR módosítás és a Neptun tanulmányi rendszer hibái is.
Kitüntetéses diplomát azok a hallgatók kaphatnak, akiknek csak ötös és egy darab
négyes érdemjegyei vannak. A módosítási javaslat számításba veszi, hogy inkább
kimagasló átlag alapján kaphassanak a hallgatók kitüntetéses diplomát.
Beszámol a HKR módosításának menetéről:
Jegyzőkönyv
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pontosítani szeretnék „az egyszeri javító vizsga” megfogalmazást



a szóbeli vizsgáknál alkalmazott előírást, miszerint a hallgatók 120%-ának
kell vizsgaidőpontot hirdetni, ki akarják terjeszteni az írásbeli vizsgákra is,
valamint arányosítani akarják a vizsgaidőpontok eloszlását



ne legyen kötelező a gyenge előfeltételeket előbb teljesíteni, mint a rájuk
épülő tantárgyakat

A Neptun egyeztetés és tanulmányi ösztöndíj egyeztetéssel kapcsolatban 2015.
március 18. lesz ülés, amin részt vesz Zaka Ferenc, valamint Cseszregy Tamás, az
Oktatási Igazgatóság igazgatója is.
 Kőszegi Tamás bejelenti, és a jegyzőkönyv számára megerősíti, hogy a mai
nappal, 2015. március 16.-ai dátummal, azonnali hatállyal lemond az ELTE TÓK
HÖK-ben betöltött gazdasági alelnöki tisztségéről.
Búcsúzóul kritikát fogalmaz meg a HÖK, valamint Ákli Oktávia számára:
 Kőszegi Tamás elmondja, hogy szerinte munkaszervezésileg a Galántai Tamás
féle csapat jobb volt, és hogy a mostani HÖK tisztségviselők megfáradtak.
Reméli, hogy a csapat mindig előáll valami jó ötlettel, és képes megkérdőjelezni
dolgokat, nem csak de facto elfogadni, amit egy külső ember mond. Kéri a tagokat,
hogy gondolják végig, szeretnének-e önálló, erős HÖK lenni.
Végezetül mindenkinek megköszöni a közös munkát, és azonnali hatállyal
lemond.
 Ákli Oktávia megköszöni Kőszegi Tamás eddigi munkáját, és az elhangzott
kritikát is.

AZ ÜLÉS VÉGE: 18:31
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Teendők, Kari Napok programtervének

2015.03.20.

Varga Levente

2015.03. 23.

Peák Boglárka

határidők, feltöltése a HÖk-ös csoportba
felelősök: Esemény elkészítése

Előzetes jelentkezés a vetélkedőre

Dátumok: 2015. március 19.
2015. április 13-17.

2015.03.30.

ELTE IK-TÓK Gólya- és Felező Bál
Kari rendezvények hete

JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTÉSE:

Ákli Oktávia

Zsigó Judit

Elnök

Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv készült: 2015. március 17.
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