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JEGYZŐKÖNYV
ELTE TÓK HÖK Rendkívüli elnökségi ülés
IDŐPONT: 2015. május 28.
HELYSZÍN: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar – 100. terem
AZ ÜLÉS KEZDETE: 13:00
ELŐZETESEN KIKÜLDÖTT NAPIRENDI PONTOK:
1. Bejelentések
2. EHÖK Vezetőképző
3. Gólyatábor/Gólyahét információk
4. Egyebek
JELENLÉVŐK:
Ülés levezetője: Traumberger Zsófia
Bizottsági elnökök: Ákli Oktávia, Boros Viktória, Holczer Léna, Tarján Eszter Éva,
Tóth Márton
Referensek: Andicsku Ivett, Debrei Laura
Bizottsági tagok: Borbély Lívia, Fehér Zsanett, Ferencz Olivér, Gyuris Enikő,
Péterfi Dalma Flóra, Varga Levente, Varga Linda, Vaszil
Viktória
Ellenőrző Bizottság: Zsigó Judit

AZ ÜLÉS VALÓS KEZDETE: 13:25
Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az elnökség 6 mandátummal határozatképes.
Traumberger Zsófia felkéri Zsigó Juditot jegyzőkönyvvezetőnek.
Zsigó Judit a jelölést elfogadja. Az elnökség egyhangúlag elfogadja.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz módosító javaslat nincs.
A napirendet az elnökség egyhangúlag elfogadja.
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1. Bejelentések

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia beszámol a 2015. május 27-ei ELTE HÖK elnökségi ülésről.
Elmondja, hogy idén több oktatót is lehet jelölni az Év oktatója díjra. Egyúttal
megkérdezi, hogy a jelenlévők támogatnának-e egyfajta negatív díjazást.
 Tarján Eszter Éva megjegyzi, hogy szerinte nem a legjobb megoldás, és
valószínűleg a tanszékek sem engednék, de javasolja például top tízes lista
létrehozását, mely szintén jelzés értékű lehet a listából kimaradó oktatónak.
Megjegyzi továbbá, hogy a tanszékvezetők kiemelt feladata kell, hogy legyen az
OMHV eredmények ellenőrzése.
 Traumberger Zsófia tájékoztatja a jelen lévőket, hogy az ösztöndíjak
egységesítésére irányuló törekvések eddig nem voltak sikeresek. A szociális
ösztöndíjak egységesítéséről Boros Viktóriát kéri fel, hogy ismertesse a helyzetet.
13:27-kor megérkezik Vaszil Viktória
 Boros Viktória elmondja, hogy egységes pontrendszert és számítást igyekeznek
bevezetni. Ezzel a kari HÖK-ök más kar hallgatóinak is tudnak majd ösztöndíjat
utalni.
 Traumberger Zsófia ismerteti, hogy az ELTE HÖK törekvése értelmében
szeptember 1-étől a közéleti ösztöndíjak nyilvánosak lesznek, az átláthatóság
megvalósítása érdekében. Megjegyzi, hogy TÓK-on ez nem okozhat problémát, de
kéri az elnökség véleményezését.
 Ákli Oktávia hozzáfűzi, hogy eddig is bárki kikérhette a közéleti ösztöndíjak
utalási listáját, így ez nem jelent nagy változást. Javasolja, hogy a faliújságon tegyük
közzé. Megjegyzi továbbá, hogy a bizottsági tagok esetében a közéleti ösztöndíj
lehetne teljesítmény alapú.
 Boros Viktória tájékoztatja, hogy az ISZTK fix összeg, de havonta újra meg lehet
állapítani.
 Traumberger Zsófia tájékoztatja a tagokat, hogy következő szemeszterben
hamarabb kell majd leadni az utalási listákat, ennek megfelelően az ISZTK
beszámolókat is. Legközelebb szeptember 10-15. között kell majd beszámolót
leadni, amibe minden nyári ellátott feladatot bele kell írni.
 Traumberger Zsófia megkéri bizottsági elnököket, hogy számoljanak be az
elnökségnek.
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 Tarján Eszter Éva elmondja, hogy 2015. május 28-án megkapta a felhívást a
Köztársasági ösztöndíj pályázat meghirdetésére. A kari felhívás elkészült, még a
mai napon kikerül a honlapra, melynek értelmében a jogosult hallgatóknak
2015. június 26. 12:30-ig van lehetőséguk a pályázatokat leadni a Tanulmányi
Osztályon. Hiánypótlásra 2015. június 29-30-án van lehetőség a Hallgatói
Önkormányzat irodájában 10:00-13:00 óráig.
2015. július 7-ig minden pályázó e-mailben megkapja a pályázat elbírálásának
eredményéről szóló határozatot.
 Tarján Eszter Éva továbbá megjegyzi, hogy a mai napon nagyon kevés HÖK-ös
volt benn segíteni az alkalmassági vizsgán. A résztvevőknek megköszöni a
segítséget. Elmondja továbbá, hogy a felmerült problémákat, és a gyakori
kérdéseket továbbítani fogja a Kari Tanácsnak, a jövőbeli hibák kiküszöbölése
érdekében.
 Boros Viktória beszámol a 2015. május 20-ai Szociális Bizottsági ülésről.
Elmondja, hogy elbírálták a párhuzamos képzés kompenzációra leadott
pályázatokat, amely egy TÓK-os hallgatót érint.
Elmondja továbbá, hogy a szociális és tanulmányi ösztöndíjak egységesítése
folyamatosan napirenden van, az EHÖK Vezetőképzőn is ezzel fognak foglalkoznia
szociális szekcióban. Elmondja, hogy személy szerint ő ezt jó ötletnek tartja, és a
TÓK számára pozitív változást hozhat, emelkedhet a maximum elérhető összeg. A
rendkívüli szociális ösztöndíjakra viszont nem tudja milyen hatása lesz kari
szinten.
Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy az egységes pontrendszernek
köszönhetően a pályázatok elbírálásánál a kari önkormányzatok tudnak
egymásnak segíteni.
 Andicsku Ivett megkérdezi, hogy kötelesek lesznek-e a karok egymás pályázatait
javítani.
 Boros Viktória tájékoztatja, hogy nem, mert ez csak egy lehetőség.
 Ákli Oktávia beszámol a 2015. május 27-ei Gazdasági Bizottsági ülésről. Elmondja,
hogy a 2014-es költségeket és a 2015-ös költségvetést beszélték meg.
13:46-kor távozik Varga Linda
 Ákli Oktávia elmondja, hogy a 2015-ös költségvetést fél évre kapja meg a kar,
hiszen most fogja csak megkapnia keretet az elmúlt 6 félév átlaga alapján.
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Tájékozatja továbbá a tagokat, hogy 2015-ös kari leltár elkészült, de még nincs
leadva (bár a határidő 2015. május 22-én lejárt), mert bár az eddigi években
mindig a HÖK elnöke volt a leltárfelelős, de most tudomására jutott, hogy ezt a
feladatkört közalkalmazottnak kell ellátni, de utánajár ennek pontosan.
 Ákli Oktávia elmondja továbbá, hogy 2015. június 2-án 10:00-kor leltárellenőrzés
lesz.
2. EHÖK Vezetőképző:

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Az EHÖK Vezetőképző időpontja 2015. július 6-10. Helyszíne: Balatonkenese
 Traumberger Zsófia felsorolja a megrendezésre kerülő szekciókat, és megnevezi,
hogy kik fogják képviselni az ELTE TÓK HÖK-öt.


Elnöki szekció: Traumberger Zsófia



Gazdasági szekció: mivel Ákli Oktávia nem tud részt venni az eseményen,
ezért Traumberger Zsófia felkéri Varga Leventét, hogy vállalja el a feladatot.
Varga Levente egy kis gondolkodási időt kér.



Szociális szekció: Boros Viktória és Gyuris Enikő



Tanulmányi szekció: Tarján Eszter Éva és Vaszil Viktória



Rendezvényes szekció: Tóth Márton



Kommunikációs szekció: Debrei Laura és Ferencz Olivér



Sajtó: Fazekas Márton



Külügyi szekció: Hóka Tímea



Sport szekció: Hajnal Antónia Bernadett még nem jelzett vissza, hogy részt
tud-e venni az eseményen, ezért Traumberger Zsófia felkéri Zsigó Juditot,
hogy szükség esetén helyettesítse.



Tudományos szekció: Andicsku Ivett



Esélyegyenlőségi szekció: Hóka Balázs és a KolHÖK képviseletében Nagy
Brigitta

3. Gólyatábor/Gólyahét információk:

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia összefoglalja a 2015. május 21-ei Gólyatábor megbeszélés
eseményeit. Tájékoztatja a többieket, hogy a jelenlévők mindegyike kifejtette a
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véleményét, hogy támogatja-e a 2015-ös gólyatábor megszervezését. Az
elhangzottakra bárki reflektálhatott.
 Traumberger Zsófia elmondja továbbá, hogy a távollévők többségével is sikerült
erről beszélnie, így az igen/nem szavazás eredménye 20 nem és 7 igen szavazat
volt.
Az ELTE TÓK Hallgatói Önkormányzat tagjainak többségi döntése
értelmében 2015-ben nem szervez gólyatábort az ELTE TÓK HÖK.
 Traumberger Zsófia elmondja, hogy a gólyatábor helyett Gólyahetet szervez a
HÖK.

Ennek

részletes

programtervét

az

elnökség

tagjaival

és

a

Rendezvényszervező és Kulturális Bizottság tagjaival az EHÖK Vezetőképző után
szeretné kidolgozni.
 Traumberger Zsófia tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2015. május 27-ei ELTE
HÖK elnökségi ülésen értesítette Zaránd Pétert a TÓK HÖK döntéséről, aki ezt
tudomásul vette és támogatja.
 Ákli Oktávia megkérdezi, hogy ugyanakkora keret fog-e rendelkezésre állnia
Gólyahét megszervezésére, mint amennyi egy gólyatáborra lett volna.
 Traumberger Zsófia közli, hogy erről még nincs pontos elképzelés, de ő szeretne
erre a lehető legtöbb forrást fordítani, hogy kárpótolhassuk a gólyákat.
4. Egyebek:
 Senkinek nincs egyebeke.
AZ ÜLÉS VÉGE: 18:31
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Dátumok: 2015. június 26. 12:30 Köztársasági ösztöndíj pályázatok leadási határideje
2015. június 2-án 10:00 Leltárellenőrzés
2015. július 6-10. EHÖK Vezetőképző, Balatonkenese

JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTÉSE:

Traumberger Zsófia

Zsigó Judit

Elnök

Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv készült: 2015. június 2.
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