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JEGYZŐKÖNYV
ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés
IDŐPONT: 2015. október 1.
HELYSZÍN: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar – 100. terem
AZ ÜLÉS KEZDETE: 17:00
ELŐZETESEN KIKÜLDÖTT NAPIRENDI PONTOK:
1. Elnöki beszámoló
2. Bejelentések
3. Gólyabál
4. Utánpótlásképzés
5. Egyebek
JELENLÉVŐK:
Ülés levezetője: Traumberger Zsófia
Bizottsági elnökök: Holczer Léna, Tarján Eszter Éva,
Referensek: Fazekas Márton, Hóka Balázs
Bizottsági tagok: Ferencz Olivér, Gyuris Enikő, Péterfi Dalma Flóra, Varga
Levente, Varga Linda,
Ellenőrző Bizottság: Hóka Tímea, Zsigó Judit
Vendég: Borbély Lívia
AZ ÜLÉS VALÓS KEZDETE: 17:04
AZ ÜLÉS VALÓS HELYSZÍNE: 117. terem
Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az elnökség 3 mandátummal nem
határozatképes. A jelenlévők informális ülést tartanak.
Traumberger Zsófia felkéri Zsigó Juditot jegyzőkönyvvezetőnek.
Zsigó Judit a jelölést elfogadja.

Jegyzőkönyv
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1. Elnöki beszámoló

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia tájékoztatja a jelen lévőket, hogy az ELTE HÖK elnökségi
ülésen az OMHV nyilvánossága volt a téma. A nyilvánosságra hozatalt minden
kari HÖK elnök támogatta, kivéve maga Traumberger Zsófia. Ezt azzal indokolta,
hogy a karon így is sok nehézség adódik abból, hogy a hallgatók nem a
csoportjuknak megfelelő órarendi órára jelentkeznek fel, így sokan kiszorulnak a
számukra kötelező kurzusokról. Szerinte, ha egy oktató neve mellett negatív
értékelés szerepelne, az káoszhoz vezetne a tárgyfelvételnél.
 Traumberger Zsófia egyúttal kéri a megjelenteket, hogy mondják el
véleményüket a témával kapcsolatban.
 Tarján Eszter Éva egyetért az érveléssel, de úgy gondolja, minőségbiztosítási
szempontból fontos lenne a nyilvánosság. Vagy legalább el kellene érni, hogy a
tanszékvezetők

foglalkozzanak

az

eredménnyel,

és

szükség

esetén

szankcionáljanak. Elmondja továbbá, hogy szerinte kar specifikus megoldásra
van szükség, ezért fel fogja keresni Serfőző Mónikát.
Elmondja továbbá, hogy jelenleg a tanszékvezetők csak a saját oktatóikat látják,
és a dékán úr és oktatási dékán helyettes asszony látja minden oktató
eredményét.
 Varga Levente elmondja, hogy a műveltségterületek és specializációk miatt
szerinte nem lehetséges, hogy a hallgatók számára nyilvános legyen az eredmény.
 Tarján Eszter Éva javasolja a kimagasló eredmények díjazását, például a Kar
kiváló oktatója díj átadásával, vagy top 10-es lista közlésével a kari újságban.
17:15-kor megérkezik Varga Linda
 Varga Levente szerint, ha a tanszékek fel tudnák mutatni, hogy megnézték az
eredményeket, az már előrelépés lenne.
 Tarján Eszter Éva javasolja hökösök delegálást a tanszéki értekezletekre, ahol
nyomon lehetne követni, hogy foglalkoznak a kérdéssel. Kiemeli, hogy a cél a
minőségi oktatás!
 Gyuris Enikő javasolja, hogy csak a szabadon választható tantárgyaknál legyen
nyilvános az értékelés, ezzel megkönnyítve a választást.
 Traumberger Zsófia megköszöni az észrevételeket.
Jegyzőkönyv
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 Traumberger Zsófia tájékoztatja a jelen lévőket, hogy az Educatio rendezvényre
2016. január 21-e körül kerül majd sor a HÖOK rendezésében, valószínűleg a
HungExpo-ban vagy a Syma csarnokban.
 Traumberger Zsófia elmondja továbbá, hogy 2015. október 2-án kerül sor az
ELTE Fesztre. Kéri Tarján Eszter Évát, hogy mondja el a legfontosabb
tudnivalókat.
 Tarján Eszter Éva kéri az illetékeseket, hogy reggel 8:30-kor gyülekezzenek
Astorián, a Burger King előtt, ahonnan együtt fognak bemenni a BTK épületébe. A
programok 9:00-kor kezdődnek, a standokon 10:00-17:00-ig kell tájékoztatni. A
TÓK-os programok a C épületben lesznek, míg a standok az A épület
tanácstermében. Kéri, hogy akinek van bordó ELTÉ-s pólója, hozza magával.
Elmondja továbbá a fontosabb dátumokat: 2105. november 27-én kari nyílt nap
lesz, 2016. február 4-én pedig előalkalmassági vizsgák.
 Traumberger Zsófia elmondja, hogy szeretne az ősszel kari vezetőképzőt
tartani, de az eredetileg tervezett helyszín, Gárdony nem megfelelő, ugyanis nincs
fűtés. Kér mindenkit, hogy próbáljon helyszínek után nézni. Két éjszakára szállás
és ellátás. Cél a juniorokkal való csapatépítés lesz.
A jenen lévők megegyeznek a november 20-22-ei dátumban.
 Traumberger Zsófia megkér mindenkit, hogy töltsék a ki a kommunikációs
Brand kérdőívet.
2. Bejelentések:

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia megkéri az elnökség tagjait, hogy számoljanak be a
területüket érintő új információkról.
 Holczer Léna elmondja, hogy 2015. szeptember 17-én az EHKB ülésen Péterfi
Dalma Flóra helyettesítette. Elmondja, hogy az Erasmusos pályázattal
kapcsolatban félreértések voltak, de a lényeg, hogy Európán belül tudnak utazni a
hallgatók.
 Hóka Balázs beszámol a 2015. szeptember 22-ei esélyegyenlőségi ülésről.
Elmondja, hogy csak az a hallgató jogosult jegyzettámogatásra, aki regisztrált.
Erre idén a TÓk-on nem került sor.
 Tarján Eszter Éva beszámol a 2015. szeptember 22-ei Tanulmányi Bizottsági
ülésről, ahol a fő téma az ELTE Feszt volt. Jelzi, hogy az Nftv. és a Vhr.
Jegyzőkönyv
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változásairól a hallgatókat tájékoztatni kell. Elmondja továbbá, hogy a
diákigazolványok érvényesítéséről még nincsenek információk.
 Fazekas Márton főszerkesztő tájékoztatja a jelen lévőket, hogy 2015.
szeptember 23-án Debrei Laurával részt vett az Kommunikációs Bizottsági
ülésén. Beszámol róla, hogy igyekeznek egységes arculatot kialakítani az ELTE
HÖK-ben, valamint, hogy megújul az ELTE HÖK honlap.
 Zsigó Judit beszámol az Ellenőrző Bizottság munkájáról. Elmondja, hogy 2015.
szeptember 30-án próbaellenőrzést tartottak, melynek keretében ellenőrizték a
Szociális Bizottság és a Gazdasági alelnök munkáját egy hónapra visszamenőleg.
Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a Szociális Bizottságnál mindent rendben
találtak, de sajnos a Gazdasági alelnök technikai problémák miatt nem tudott
minden szükséges iratot előkészíteni. Elmondja továbbá, hogy az őszi félév
folyamán az Ellenőrző Bizottság igyekszik minden bizottság munkáját ellenőrizni
egy évre visszamenőleg. A referensek ellenőrzéséről még nem döntött a
bizottság.

3. Gólyabál:

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a BTK-IK-TáTK-TÓK közös
gólyabálra 2015. november 19-én kerül sor valószínűleg. A helyszín
megszervezése még folyamatban van, a szervezők 2000-2500 látogatóra
számítanak.
A jegyárak a következőképpen alakulnak majd:


Gólya early bird (1-2 hétig) 1000 Ft



Gólya 1500 Ft



ELTE 2000 Ft



Külsős 3000Ft



Helyszíni egységesen 4000 Ft

A HÖK tisztségviselőknek ingyenes lesz a belépés, és VIP jogosultságuk lesz,
valamint lehetőségük lesz plusz 1 fő bevitelére.
 Traumberger Zsófia megkéri Fazekas Mártont és Zsigó Juditot, hogy küldjék el
neki a rózsaszín csapat névsorát, hiszen ők ingyen belépést nyertek.

Jegyzőkönyv

oldal 4 / 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

 Traumberger Zsófia elmondja, hogy három fellépő lesz az est folyamán, egy
nagy zenekar, egy kisebb és egy dj. Elmondja továbbá, hogy a ruhatárt, a
jegyszedést és a takarítást szerződéses cég végzi majd.
 Traumberger Zsófia beszámol, hogy a TÓK két feladatért felelős. Az egyik a
nyitótánc megszervezése. Ezt maga Traumberger Zsófia szeretné felügyelni.
Három pályázat érkezett árajánlattal, a nyertes pályázat hétvégére lesz meg. A
táncokra való jelentkezés hétfőn indul majd, és két hétig tart. A jelentkezéshez
kapcsolódó felület és plakát elkészítésében Ferencz Olivér és Fazekas Márton
segítségét kéri.
A másik feladat a dekoráció. Ezzel Traumberger Zsófia Gyuris Enikőt és Péterfi
Dalma Flórát bízza meg.
4. Utánpótlásképzés:

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia elmondja, hogy 2015. szeptember 30-án lezárult a junior
jelentkezés. Varga Leventével létrehozták a junior csoportot és elkészítették az
ütemtervet.
 Traumberger Zsófia beszámol továbbá az elnökség informális üléséről, ahol
megbeszélték a tavaszi félévi lehetséges tisztségviselőket, hiszen a 2015-2016-os
tanévben nagyon sokan végeznek. Ismerteti a terveket:

Jegyzőkönyv



Gazdasági alelnök: Tóth Márton



Tanulmányi Bizottsági elnök: Hóka Tímea



Szociális Bizottsági elnök: Gyuris Enikő



Rendezvényszervező és Kulturális Bizottsági elnök: Varga Levente



Kommunikációs Bizottsági elnök: Ferencz Olivér



Főszerkesztő: Tóth Eszter



Kollégiumi referens: Juhász Dóra



Sportreferens: Péterfi Dalma Flóra



Tudományos referens: Varga Linda



Esélyegyenlőségi referens: Farkas Fruzsina



Külügyi Bizottsági elnök: még kérdéses, valószínűleg egy jelenlegi mentor.
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 Traumberger Zsófia bejelenti, hogy Ákli Oktávia 2015. október 1-én azonnali
hatállyal lemondott a Gazdasági alelnöki tisztségéről. Bejelenti, hogy Tóth
Mártont kinevezi Gazdasági alelnöknek, valamint hogy Varga Leventét kinevezi a
Rendezvényszervező és Kulturális Bizottság elnökének.
 Traumberger Zsófia bejelenti továbbá, hogy Debrei Laurának megszűnt a
hallgatói jogviszonya, így nem tudja ellátni a Kommunikációs Bizottsági elnöki
tisztségét. Egyúttal bejelenti, hogy Ferencz Olivért kinevezi a Kommunikációs
Bizottság elnökének.

5. Egyebek

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia megköszöni azoknak a csoportvezetőknek a munkáját, akik
a mai napig tartják a kapcsolatot a gólyákkal.
 Ferencz Olivér elmondja, hogy a lediplomázott HÖK tagok búcsúztatására
valószínűleg 2015. október 9-én este kerül sor. Kéri, hogy aki tud, jöjjön el, és
esetleg egy kis sütivel is járuljon hozzá az eseményhez.

AZ ÜLÉS VÉGE: 18:45

Jegyzőkönyv
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Teendők, Gólyabál nyitótánc

Felelősök: Traumberger Zsófia,
Ferencz Olivér, Fazekas Márton

határidők,
felelősök: Gólyabál dekoráció

Felelősök: Gyuris Enikő, Péterfi
Dalma Flóra

Dátumok: 2015. október 2. ELTE feszt
2015. november 19. Gólyabál
2015. november 20-22. Vezetőképző
2015. november 27. Kari nyílt nap
2016. február 4. Előalkalmassági vizsga

JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTÉSE:

Traumberger Zsófia

Zsigó Judit

Elnök

Jegyzőkönyvvezető, az Ellenőrző Bizottság elnöke

Jegyzőkönyv készült: 2015. október 4.
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