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ELTE TÓK HÖK Küldöttgyűlés jegyzőkönyve
2015. november 24. (ELTE TÓK, 123.)

IDŐPONT: 2015. november 24.
HELYSZÍN: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar – 123. terem
AZ ÜLÉS KEZDETE: 18:00
A megjelent küldöttgyűlési tagok felvették a mandátumaikat (20 mandátum).
ELŐZETESEN KIKÜLDÖTT NAPIRENDI PONTOK:
1. Alapszabály módosítás
a. ELTE HÖK Küldöttgyűlési póttagok
b. Ellenőrző Bizottságra vonatkozó rendelkezés
c. Formai és tartalmi hibák javítása
2. ELTE HÖK Küldöttgyűlési tag választása
Az 1. napirendi pont szavazásának eredményessége esetén a következő napirendi
pontok várhatóak:
3. ELTE HÖK Küldöttgyűlési póttagok választása
4. Ellenőrző Bizottsági tag választása
5. Egyebek
AZ ÜLÉS VALÓS KEZDETE: 18:10
Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés 12 fővel és 20 mandátummal
határozatképes.
Traumberger Zsófia felkéri Varga Leventét jegyzőkönyvvezetőnek.
Varga Levente a jelölést elfogadja. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz módosító javaslat nincs.
A napirendet az Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja.
Vaszil

Viktória,

másod

éves

tanító

szakos

hallgató

lemond

Küldöttgyűlési

mandátumáról. (ASZ. 4. § (5) 1. pontja értelmében)
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Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés 11 fővel és 19 mandátummal
határozatképes.

1. Alapszabály-módosítás:

előterjeszti: Zsigó Judit

 Traumberger Zsófia megkéri Zsigó Juditot, az Ellenőrző Bizottság elnökét az 1.
napirendi pont ismertetésére.
 Zsigó Judit javasolja a Küldöttgyűlés tagjainak, hogy az Alapszabály módosító
javaslatokról részenként szavazzanak.
A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a szavazásra irányuló javaslatot.
a) ELTE HÖK Küldöttgyűlési póttagok
Zsigó Judit elöljáróban elmondja, azért tartja szükségesnek ELTE HÖK Küldöttgyűlési
póttagok választását, hogy az ELTE HÖK Küldöttgyűlési tagok akadályoztatása esetén is
4 mandátummal képviseltesse magát a Kar.
EREDETI SZÖVEG

MÓDOSÍTOTT SZÖVEG

4. §

A Küldöttgyűlés kizárólagos

hozzáadás:

(6)

hatáskörébe tartozik:

- az ELTE HÖK Küldöttgyűlés

- az Önkormányzat elnökének

póttagjainak megválasztása

megválasztása;

(4 fő)

- az Ellenőrző Bizottság tagjainak
megválasztása;
- az ELTE HÖK Küldöttgyűlés 3
tagjának megválasztása;
- az Elnökség beszámoltatása;
- az Önkormányzat Alapszabályának és
mellékleteinek, valamint egyéb
szabályzatoknak az elfogadása és
módosítása;
- az Önkormányzat költségvetésének
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elfogadása;
- az Önkormányzat éves
költségvetéséről szóló beszámolójának
elfogadása;
- döntéshozatal minden olyan ügyben,
amelyet a jelen Alapszabály, valamint
bármely kari vagy egyetemi szabályzat
a Küldöttgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
Kérdések:
 Ferencz Olivér, másodéves tanító szakos hallgató megkérdezi, a Küldöttgyűlési
póttagok személyekhez kötöttek-e.
 Zsigó Judit azt válaszolja, hogy minden ELTE HÖK Küldöttgyűlési póttag azonos
rendű, nincs közöttük rangsorolás, így bármelyikük helyettesítheti bármelyik
ELTE HÖK Küldöttgyűlési tagot.
 Péterfi Dalma Flóra, másodéves csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgató
megkérdezi, miért kell 4 póttagot választani, amikor csak 3 Küldöttgyűlési tagot
kell megválasztani.
 Zsigó Judit tájékoztatja, hogy 4 ELTE HÖK Küldöttgyűlési tag van, de a
Részönkormányzat elnöke automatikusan mandátumot szerez, és a kari
Küldöttgyűlés feladata a másik három ELTE HÖK Küldöttgyűlési tag
megválasztása. Ha a Küldöttgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor minden ELTE
HÖK Küldöttgyűlési tagra jut egy póttag, így mindnyájuk akadályoztatása esetén
is 4 mandátummal tud részt venni az ELTE TÓK az ELTE HÖK Küldöttgyűléseken.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Küldöttgyűlése
egyhangúan elfogadja az Alapszabály fenti módosítását.
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b) Ellenőrző Bizottságra vonatkozó rendelkezések
Zsigó Judit, mint az Ellenőrző Bizottság elnöke, javasolja a testület taglétszámára
vonatkozó előírás módosítását. Szerinte nagyobb taglétszámmal még hatékonyabban
tudna működni az Ellenőrző Bizottság.
EREDETI SZÖVEG

MÓDOSÍTOTT SZÖVEG

12. § Az Ellenőrző Bizottság három főből áll,

Az Ellenőrző Bizottság legalább

(6)

tagjait a Küldöttgyűlés egy évre

három, legfeljebb öt főből áll,

választja.

tagjait a Küldöttgyűlés egy évre
választja.

Kérdések:
 Ferencz Olivér, másodéves tanító szakos hallgató megkérdezi, kell-e új Ellenőrző
Bizottsági elnököt választani.
 Zsigó Judit szerint nem, hiszen nem új Ellenőrző Bizottságot választ a
Küldöttgyűlés, csak bővíti a tagokat. Elmondja továbbá, az Ellenőrző Bizottság
titkos szavazással választja meg elnökét a tagjai közül.
Majd hozzáteszi: amennyiben a tagok igényt tartanak új választásra,
természetesen sor kerül rá.
 Péterfi Dalma Flóra, másodéves csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgató
megkérdezi, 4 tag esetén hogyan alakul a döntés.
 Zsigó Judit tájékoztatja, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.
 Péterfi Dalma Flóra pontosítja kérdését, elnökválasztásnál mi történik, ha
szavazategyenlőség van.
 Zsigó Judit szerint ilyenkor meg kell ismételni a szavazást, míg döntés nem
születik.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Küldöttgyűlése
egyhangúan

elfogadja

az

Alapszabály

Ellenőrző

Bizottságra

vonatkozó

módosítását.
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c) Formai és tartalmi hibák javítása
Zsigó Judit tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a legutóbbi Alapszabály módosítást
követően sajnos hibás dokumentum került kiküldésre, ezért apróbb tartalmi és formai
hibák szerepelnek benne.
Javasolja a Küldöttgyűlés tagjainak, hogy az 1. napirendi pont c) pontjáról egyben
szavazzanak.
A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a szavazásra irányuló javaslatot.
EREDETI SZÖVEG

MÓDOSÍTOTT SZÖVEG

1. § Az Önkormányzat tagja a Kar minden

hozzáadás:

(3)

és szakirányú továbbképzéses

beiratkozott hallgatója, így az
Önkormányzat az ELTE TÓK tanító,
óvodapedagógus, csecsemő- és
kisgyermeknevelő, ifjúságsegítő szak
hallgatójának érdekeit képviseli
valamennyi tagozaton és képzési
formában.

4. §

A Küldöttgyűlés tagjai szakos

hozzáadás:

(2)

képviselőhelyek száma:

- szakirányú továbbképzésen 2 fő

- Tanító szakon 12 fő
- Óvodapedagógus szakon 12 fő
- Csecsemő- és kisgyermeknevelő
szakon 4 fő
- Ifjúságsegítő szakon 3 fő
5. §

a) a Küldöttgyűlés összetétele a jelen

javítás:

(1)

szabályzat 4.§ (2) pontban foglaltak

bekezdésben

szerint alakul;
6. §

A Küldöttgyűlés tervezett helyét, idejét

javítás:

(5)

és napirendjét, tartalmazó meghívót az

A szövegben szerepelő áthúzás

ülés tervezett időpontját megelőzően

megszüntetése.

legalább 5 munkanappal el kell küldeni

A Küldöttgyűlés tervezett helyét, idejét

a Küldöttgyűlés tagjainak és az ülések

és napirendjét, tartalmazó meghívót az
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állandó meghívottjainak, valamint

ülés tervezett időpontját megelőzően

közzé kell tenni az Önkormányzat

legalább 5 munkanappal el kell küldeni

honlapján. A küldöttgyűlési ülések az

a Küldöttgyűlés tagjainak és az ülések

Egyetem polgárai számára

állandó meghívottjainak, valamint

nyilvánosak.

közzé kell tenni az Önkormányzat
honlapján. A küldöttgyűlési ülések az
Egyetem polgárai számára
nyilvánosak.

7. §

A Tisztújító Küldöttgyűlést minden

javítás:

(1)

évben az őszi szemeszterben a

A Tisztújító Küldöttgyűlést minden

vizsgaidőszakot megelőzően kell

évben a tavaszi szemeszterben a

megtartani.

vizsgaidőszakot megelőzően kell
megtartani.

Zsigó Judit elmondja, kiigazításon a sorok elejére hozást kell érteni, valamint
felsorolások alkalmazását.
7. §

Az Elnök választása:

javítás:

(9)

a) A Küldöttgyűlés az elnök

c) pont kiigazítása

személyéről egy vagy két jelölt esetén
egyszerű többséggel dönt, amennyiben
a második szavazás sem hoz
eredményt, meg kell ismételni a
Küldöttgyűlést 30 napon belül.
b) Kettőnél több jelölt esetén,
amennyiben a jelöltek közül az egyik
jelölt az első szavazással egyszerű
többséget kap, megválasztott HÖK
elnöknek tekinthető. Az egyes
szavazásokban mindig eggyel kevesebb
jelölt vesz részt, mint az előzőben.
Mindig a legkevesebb szavazatot
kapott jelölt esik ki. Ez addig tart, amíg
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csak két jelölt marad versenyben, a
szavazás az a) pontban leírtak szerint
folytatódik. c) Szavazategyenlőség
esetén, illetve amennyiben a fentiek
szerint egyetlen jelölt sem töltheti be a
tisztséget, új szavazást kell kiírni és a
Küldöttgyűlést meg kell ismételni 30
napon belül.
7. § A Tisztújító Küldöttgyűlésről és a

javítás:

(12)

Küldöttgyűlési Választások menetéről

Szótöbblet kivétele

az Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvet

A Tisztújító Küldöttgyűlésről és a

készít, melyet 8 napon belül eljuttat az

Küldöttgyűlési Választások menetéről

Egyetem rektorának és főtitkárának, az

az Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvet

ELTE ELTE HÖK elnökének és a Kar

készít, melyet 8 napon belül eljuttat az

dékánjának; és tájékoztatja a

Egyetem rektorának és a főtitkárnak,

választások eredményeiről a Kar

az ELTE HÖK elnökének és a Kar

nyilvánosságát.

dékánjának; és tájékoztatja a
választások eredményeiről a Kar
nyilvánosságát.

9. §

A Tanulmányi Bizottság elnöke:

javítás:

(3)

…

kapcsolatot tart a Tanulmányi

j)

j) kapcsolatot tart a Tanulmányi

Hivatallal és az oktatásért felelős

Osztállyal és az oktatásért felelős

dékánhelyettessel

dékánhelyettessel;
9. §

A Szociális Bizottság elnöke:

(5)

javítás:
(5) szakasz kiigazítása

9. §

A Kommunikációs Bizottság elnöke:

javítás:

(6)

…

a c) pont kiigazítása

c)

c) gondoskodik a Kommunikációs
Szabályzatban foglaltak ellenőrzéséről
és betartásáról;

10. § A Kollégiumi referens:

Jegyzőkönyv
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(3)

…

A c) és d) pontok kiigazítása

c) kollégiumi ügyekben segíti a kari és
egyetemi tanácsi képviselők munkáját
és helyettesíti az elnököt; d) részt vesz
az első- és felsőbb évesek kollégiumi
felvételének elbírálásában, részt vesz a
kollégiumi felvételi üléseken;
12. § Az Ellenőrző Bizottság feladatai: - a

javítás:

(4)

Küldöttgyűlési Tagok választásának

Felsorolás kiigazítása.

lebonyolítása, a szavazás menetének

Az Ellenőrző Bizottság feladatai:

felügyelete; - a Küldöttgyűlés üléseinek

- a Küldöttgyűlési Tagok választásának

elején, illetve a szavazások előtt

lebonyolítása, a szavazás menetének

ellenőrzi a küldöttgyűlési képviselők

felügyelete;

mandátumát; - ellátja mindazokat a

- a Küldöttgyűlés üléseinek elején,

feladatokat, amivel a Küldöttgyűlés

illetve a szavazások előtt ellenőrzi a

megbízza.

küldöttgyűlési képviselők
mandátumát;
- ellátja mindazokat a feladatokat,
amivel a Küldöttgyűlés megbízza.

12. § Az Ellenőrző Bizottság tagjainak

javítás:

(9)

megbízatása megszűnik: - a ciklus

Felsorolás kiigazítása.

lejártával, amely a következő

Az Ellenőrző Bizottság tagjainak

elnökválasztó Küldöttgyűlésig tart; - a

megbízatása megszűnik:

Küldöttgyűlés felmentése esetén; -

- a ciklus lejártával, amely a következő

lemondás esetén.

elnökválasztó Küldöttgyűlésig tart;
- a Küldöttgyűlés felmentése esetén;
- lemondás esetén.

13. § A kari újság felelős kiadója az

javítás:

(3)

A (3) bekezdés kiigazítása

Önkormányzat elnöke. Az operatív
munkát a főszerkesztő irányítja

13. § A Kari Lap megjelenhet az
(4)

javítás:

Önkormányzat Honlapján, illetve egyéb A (4) bekezdés kiigazítása
online felületeken.

Jegyzőkönyv

oldal 8 / 12

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

15. § (1) Jelen szabályzatot a Küldöttgyűlés

javítás:

2014. március 25. napján elfogadta.

Felsorolás kiigazítása.

(3) A Szabályzat 2014. március 31-i

(1) Jelen szabályzatot a Küldöttgyűlés

Szenátusi határozat után lép hatályba.

2014. március 25. napján elfogadta.

(4) Ezen Szabályzatban nem érintett

(2) A Szabályzat 2014. március 31-i

kérdésekben a vonatkozó

Szenátusi határozat után lép hatályba.

jogszabályok, valamint az érvényes

(3) Ezen Szabályzatban nem érintett

egyetemi szabályzatok az irányadóak.

kérdésekben a vonatkozó
jogszabályok, valamint az érvényes
egyetemi szabályzatok az irányadóak.

Kérdések:
 Ferencz Olivér, másodéves tanító szakos hallgató megkérdezi, minden tartalmi
változtatást meg kell e szavaztatni.
 Zsigó Judit azt válaszolja igen, hiszen az Alapszabály módosítása a Küldöttgyűlés
hatásköre.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Küldöttgyűlése
egyhangúan elfogadja az Alapszabály módosítását.

2. ELTE HÖK Küldöttgyűlési tag választása

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia, TÓK HÖK elnök tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy Ákli
Oktávia korábbi Gazdasági alelnök lemondott tisztségéről, és ezzel együtt ELTE
HÖK Küldöttgyűlési mandátumáról. Új tagnak javasolja Tóth Márton gazdasági
alelnököt.
 Tóth Márton a jelölést elfogadja, összeférhetetlenségről nincs tudomása.
 Traumberger Zsófia felkéri Zsigó Juditot a szavazatszámláló bizottság tagjának.
 Zsigó Judit a jelölést elfogadja, összeférhetetlenségről nincs tudomása.
A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja.
 Traumberger Zsófia felkéri Hóka Tímeát a szavazatszámláló bizottság tagjának.
 Hóka Tímea a jelölést elfogadja, összeférhetetlenségről nincs tudomása.
Jegyzőkönyv
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A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja.
 Traumberger Zsófia felkéri Tarján Eszter Évát a szavazatszámláló bizottság
harmadik tagjának.
 Tarján Eszter Éva a jelölést elfogadja, összeférhetetlenségről nincs tudomása.
A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja.
Kérdések:
 Péterfi Dalma Flóra, másodéves csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgató
megkérdezi, hagyomány-e hogy kik kerülnek az ELTE HÖK Küldöttgyűlésbe.
 Traumberger Zsófia elmondja, általában az elnökség tagjai.
Szavazás eredménye:
Tóth Mártont 17 igen, 0 nem és 2 érvénytelen szavazattal a Küldöttgyűlés megválasztja az
ELTE HÖK Küldöttgyűlés tagjának.

3. ELTE HÖK Küldöttgyűlési póttagok választása

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia, TÓK HÖK elnök a korábban elfogadott módosítás
értelmében ELTE HÖK Küldöttgyűlési póttagnak jelöli Gyuris Enikőt.
 Gyuris Enikőt a jelölést elfogadja, összeférhetetlenségről nincs tudomása.
 Traumberger Zsófia az ELTE HÖK Küldöttgyűlési póttagnak jelöli Hóka Tímeát.
 Hóka Tímea a jelölést elfogadja, összeférhetetlenségről nincs tudomása.
 Traumberger Zsófia az ELTE HÖK Küldöttgyűlési póttagnak jelöli Varga
Leventét.
 Varga Levente a jelölést elfogadja, összeférhetetlenségről nincs tudomása.
 Traumberger Zsófia az ELTE HÖK Küldöttgyűlési póttagnak jelöli Ferencz
Olivért.
 Ferencz Olivér a jelölést elfogadja, összeférhetetlenségről nincs tudomása.
 Zsigó Judit kéri a Küldöttgyűlés tagjait, a közös szavazócédulán tüntessék fel a a
jelöltek neveit, és úgy szavazzanak.
 Traumberger Zsófia Hóka Tímea érintettsége miatt, felkéri Borbély Líviát a
szavazatszámláló bizottság harmadik tagjának.
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 Borbély Lívia a jelölést elfogadja, összeférhetetlenségről nincs tudomása.
A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja.
Szavazás eredménye:
A Küldöttgyűlés Gyuris Enikőt 16 igen, 1 nem és 2 érvénytelen szavazattal; Hóka Tímeát 19
igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal, varga Leventét 19 igen, 0 nem és 0 érvénytelen
szavazattal, Ferencz Olivért 17 igen 0 nem és 2 érvénytelen szavazattal megválasztja az
ELTE HÖK Küldöttgyűlés póttagjainak.

4. Ellenőrző Bizottsági tag választása

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia, TÓK HÖK elnök a korábban elfogadott módosítás
értelmében Ellenőrző Bizottsági tagnak jelöli Vaszil Viktóriát.
 Vaszil Viktória a jelölést elfogadja, összeférhetetlenségről nincs tudomása.
 Traumberger Zsófia, TÓK HÖK elnök a korábban elfogadott módosítás
értelmében Ellenőrző Bizottsági tagnak jelöli Borbély Líviát.
 Borbély Lívia a jelölést elfogadja, összeférhetetlenségről nincs tudomása.
 A szavazatszámláló bizottság tagjai: Zsigó Judit, Hóka Tímea, Tarján Eszter Éva.
Szavazás eredménye: Vaszil Viktóriát 19 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal, Borbély
Líviát 19 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal, a Küldöttgyűlés megválasztja az
Ellenőrző Bizottság tagjának.
5. Egyebek:
Senkinek nincs egyebe.

AZ ÜLÉS VÉGE: 18:47
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JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTÉSE:

Traumberger Zsófia

Varga Levente

Elnök

Jegyzőkönyvvezető

Zsigó Judit
Ellenőrző Bizottság elnöke

Jegyzőkönyv készült: 2015. november 24.
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