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JEGYZŐKÖNYV
ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés
IDŐPONT: 2015. szeptember 17.
HELYSZÍN: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar – 100. terem
AZ ÜLÉS KEZDETE: 17:00
ELŐZETESEN KIKÜLDÖTT NAPIRENDI PONTOK:
1. Elnöki beszámoló
2. Bejelentések
3. Orientációs Napok értékelése
4. Rendezvények tervezése az őszi félévre
5. Egyebek
JELENLÉVŐK:
Ülés levezetője: Traumberger Zsófia
Bizottsági elnökök: Boros Viktória, Holczer Léna, Tarján Eszter Éva, Tóth Márton,
Debrei Laura
Referensek: Fazekas Márton
Bizottsági tagok: Ferencz Olivér, Gyuris Enikő, Juhász Dóra, Péterfi Dalma Flóra,
Varga Levente, Varga Linda, Farkas Fruzsina
Ellenőrző Bizottság: dr. Kudron-Tonigold Nándor Antonius, Zsigó Judit
AZ ÜLÉS VALÓS KEZDETE: 17:05
AZ ÜLÉS VALÓS HELYSZÍNE: 119. terem
Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az elnökség 5 mandátummal határozatképes.
Traumberger Zsófia felkéri Zsigó Juditot jegyzőkönyvvezetőnek.
Zsigó Judit a jelölést elfogadja. Az elnökség egyhangúlag elfogadja.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz Traumnerger Zsófia módosító javaslattal
él. Kéri a 3. és 4. napirendi pont felcserélését.
A módosított napirendet az elnökség egyhangúlag elfogadja.
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MÓDOSÍTOTT NAPIRENDI PONTOK:
1. Elnöki beszámoló
2. Bejelentések
3. Rendezvények tervezése az őszi félévre
4. Orientációs Napok értékelése
5. Egyebek

1. Elnöki beszámoló

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia beszámol a 2015. szeptember 9-ei ELTE HÖK elnökségi
ülésről.
Emlékezteti a jel lévőket, hogy a Quaestura irodája elköltözik a Szerb utcából.
2015. szeptember 28-ától az Egyetemi Könyvtár épületében lesz megtalálható.
Megkérdezi, hogy mindenkinek az aktuális e-mailcíme szerepel e az irodai
nyilvántartásban.
Elmondja, hogy 2015. október 2-án kerül megrendezésre az ELTE feszt, ahova a
karról legalább 5 főre lesz szükség, mint segítő.
 Tarján Eszter Éva jelzi, hogy őt már megkereste Turmezeyné Dr. Heller Erika
valamint Endrődy-Nagy Orsolya oktatók, akik elmondták, hogy a standon és a
termekben is lesz szükség segítőkre. Tarján Eszter Éva válalja, hogy készít egy
táblázatot a munkabeosztás érdekében.
 Traumberger Zsófia elmondja, hogy 2015. október 16-18-án lesz HÖOK
Közgyűlés, ahová a kari HÖK elnököt +1 fő kísérheti el. Elmondja továbbá, hogy
2015. november 5-8-án kerül megrendezésre a HÖOK vezetőképző.
 Traumberger Zsófia beszámol a 2015. szeptember 16-ai ELTE HÖK elnökségi
ülésről is. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ELTE HÖK elnökség értékelte az
idei gólyatáboroka.
 Zsigó Judit jelzi az elnökségnek, hogy a BEAC videójában és a képeknél ELTE
TÓK Gólyatábor elnevezés szerepel. Javasolja, hogy az illetékesek vegyék fel a
kapcsolatot a BEAC-cal és kérjék a javítást ELTE TÓK Orientációs Napokra.
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17:17-kor megérkezik Farkas Fruzsina
2. Bejelentések:

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia megkéri az elnökség tagjait, hogy számoljanak be a
területük eddigi tevékenységéről.
 Tarján Eszter Éva beszámol a Tanulmányi Bizottság munkájáról. Elmondja, hogy
a nyár folyamán tartott bizottsági ülést. A közeljövőben igyekeznek átnézni és
aktualizálni a holnapon szereplő tanulmányi információkat, és tervez egy GYIK
felületet is.
Elmondja, hogy az ELTE fesztre szükség lenne egy fiúra, aki beöltözik valamilyen
mesehősnek.
Beszámol róla, hogy az idei tanévben 2 nyíltnapot tervez a kar, ezek időpontja
majd az Educatio Kiállítás időpontjához igazodik. Elmondja, hogy ötletként
felmerült egy kvíz készítése a karról az Educatiora. A helyesen kitöltők
ajándékokat kaphatnának.
Megkérdezi, hogy szeretne e a HÖK osztogatható ajándékokat készíteni az idei
évben is.
 Varga Levente szerint ez kedves lenne, támogatja az ötletet.
 Tarján Eszter Éva elmondja továbbá, hogy jövő héten lesz ELTE HÖK
Tanulmányi Bizottsági ülés, ahol a tanulmányi ösztöndíjak egységesítésével
haladnak tovább.
 Fazekas Márton főszerkesztő elmondja, hogy a kari újság szeptemberi száma
megjelent online. Nyomtatott formában pedig hamarosan megjelenik az októberi
szám.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szerkesztőségben egy visszamaradó és 3 új tag
van, ez a terjedelem növekedését okozhatja majd. Megkéri a bizottsági elnököket,
hogy a területüket érintő fontos dátumokat írják össze és küldjék el neki, ezek
post it-eken jelennek meg az újságban. Szombaton lesz a lapzárta.
 Boros Viktória elmondja, hogy lezárult a szociális ösztöndíj pályázati időszak. A
javítás még folyik. Szerinte sok lesz a reklamáció, mert a legtöbb hallgató
figyelmetlen volt a pályázat szövegének elolvasásakor vagy a javításra
visszaküldött pályázatok korrigálásánál.

Elmondja, továbbá, hogy a közéleti

ösztöndíj pályázatokat eddig csak 10 HÖKös adta le. Figyelmezteti a jelenlévőket,
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hohy aki nem adja le határidőig, az ösztöndíjban sem részesülhet. Beszámol arról
is, hogy a demonstrátori pályázatok kapcsán a tanszékek sokszor félreinformálják
a hallgatókat. Kiemeli, hogy a demonstrátori pályázatokat nem a HÖK irodában
kell leadni, hanem a Neptun Tanulmányi Rendszerbe feltölteni.
Boros Viktória arról is tájékoztatja a többieket, hogy 2015. szeptember 9-én volt
ESZÖB alakuló ülés.
 Holczer Léna elmondja, hogy nem tudja biztosan, van e egyáltalán bizottsága,
mivel Tóth-Kozma Fanniról nem tud semmit. Beszámol róla, hogy elkészült az
ELTE Külügyi Kisokosa, valamint arról is, hogy 5 új mentor van a karról, közülük
hárman gólyák. Elmondja továbbá, hogy a nap folyamán kerül sor EHKB ülésre,
ahol ő maga nem tud részt venni, ezért Péterfi Dalma Flóra fogja helyettesíteni.
 Tóth Márton tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai, 2015. szeptember 17-ei
ELTE HÖK Rendezvényszervezői alakuló ülés elmarad.
 Varga Levente kéri a jelenlévőket, hogy az esti Szemeszternyitó rendezvényen
21:00 órakor jelenjenek meg.
 Zsigó Judit beszámol az Ellenőrző Bizottság munkájáról. Elmondja, hogy
augusztus végén tartott bizottsági ülést. Felhívja az elnökség figyelmét, hogy az
Alapszabály jelenlegi verziójába vannak hibák, ezeket Alapszabály módosítással
javítani kell, melyhez a Küldöttgyűlést össze kell hívni. Tájékoztatja az
elnökséget, hogy az Ellenőrző Bizottságra vonatkozó előírások változtatása is
célszerű lenne (12. § (6) ), javasolja, hogy az EB ne csak három tagból álljon, vagy
rendelkezhessen póttagokkal. Ezt a változtatást is valamint az esetleges további
EB tagokat is a Küldöttgyűlés fogadhatja el.
Kéri továbbá Traumberger Zsófiát, hogy minden ELTE HÖK KGY tag után jelöljön
még 2 póttagot és a közeljövőben hívja össze a Küldöttgyűlést.

3. Rendezvények tervezése az őszi félévre

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia tájékoztatja a jelenlévőket, hogy felmerült egy BTK-IKTáTK-TÓK közös gólyabál ötlete, melyet a Tüske Csarnokban lehetne
megrendezni. Elmondja, hogy ő ezt jó ötletnek tartja.
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 Varga Levente egyetért a dologgal, de csak akkor, ha a szervezés négyoldalú lesz,
és a TÓK is tud érvényesülni.
 Gyuris Enikő javasolja, hogy lehetne karonként választani bálkirályt és királynőt.
 Holczer Léna szerint elvesznének a TÓkosok a többi kar között.
 Tarján Eszter Éva jó ötletnek tartja, és javasolja előtte egy before party
megszervezését, csak a TÓKosoknak.
 Tóth Márton is támogatja az ötletet.
 Traumberger Zsófia beszél a Kultúrest hagyományának folytatásáról, szeretné,
ha az elsőre 2015. október 1-én sor kerülne.
 Varga Levente elmondja, hogy először a fix időpontokat kell meghatározni, és
utána a programot megszervezni. Javasolja a migránsok helyzetét, mint témát.
 Fazekas Márton tájékoztatja az elnökséget, hogy a kari újságban címlapon tervez
foglalkozni a témával, kéri, hogy a Kultúrest, ne ugyanazt a témát tárgyalja.
 Varga Levente javaslata: „erről bővebben a kari újságban olvashatsz.”
Javasolja továbbá, hogy írjanak ki szavazást három témára, ezzel is reklámozva a
kultúrestet.
Varga Levente
 Varga Levente beszámol továbbá arról is, hogy 2015. október 15-ére jó idő
esetére kocsmatúra kerülhetne megszervezésre.
 Varga Levente elmondja továbbá, hogy a kari bulik megszervezésére szeretne új
helyszínt találni. Ákli Oktávia fog egyeztetni néhány szórakozóhellyel, hogy fix
fogyasztás fejében ki lehet e bérelni.
 Traumberger Zsófia kéri a Rendezvényszervező és Kulturális Bizottságot, hogy
a következő elnökségi ülésre komplett rendezvénytervvel készüljenek.
 Farkas Fruzsina megemlíti, hogy jó lenne színházba, vagy moziba is kulturális
programokat szervezni a hallgatóknak.
 Varga Levente szerint erre van lehetőség, tudna a HÖK 50%-os jegyeket intézni.
4. Orientációs Napok értékelése:

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia elmondja, hogy összességében nagyon jól sikerült a
rendezvény, a gólyák jól érezték magukat. Mindenkinek még egyszer köszöni a
munkáját.
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 Ferencz Olivér elmondja, hogy szerinte a pénteki napot nem sikerült elég jól
előkészíteni és a visszapakolásnál is voltak problémák.
 Varga Levente szerint a szétesést a segítő koordinátor és a segítők csúszása
okozta. De összességében szerinte is jól sikerültek a programok.
 Boros Viktória kiemeli, hogy Borbély Lívia azért nem tudta jobban koordinálni a
segítőket, mert a hangtechnika őrzése is rá lett bízva.
18:14-kor Varga Linda távozik.
5. Egyebek

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Fazekas Márton tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2015. október 10-én egy napos
újságíró képzés lesz, ahol szeretné, hogy az elnökség tagjai is részt vegyenek.
 Traumberger Zsófia elmondja, hogy még nincsenek Junior jelentkezők és
igyekezzünk őket személyesen buzdítani.
 Varga Levente javasolja, hogy a régebbi gólyacsoportokban is mindenki ossza
meg a felhívást, illetve, hogy standot kellene állítani a szünetekben.
18:16-kor megérkezik Debrei Laura.
 Traumberger Zsófia kéri, hogy ezt mindenki az ügyeleti idejében lássa el.
 Tóth Márton javasolja, hogy globális megosztással hirdessük a tagfelvételt.
Például szeptember 20-án vasárnap 19:30-kor.
 Péterfi Dalma Flóra rákérdez a nyáron tervezett új arculatra.
 Ferencz Olivér elmondja, hogy van fotós ismerőse, aki a kar épületében
különböző helyszíneken, több időpontban elkészítené a képeket. Továbbá
megkérdezi, hogy lesz e őszi vezetőképző.
 Traumberger Zsófia kéri, hogy ezek véglegesítésére a következő elnökségi
ülésen kerüljön sor.
 Ferencz Olivér megkérdezi, hogy utólagos búcsúztatót szervez e a HÖK a
diplomát szerzett régi tagoknak.
 Traumberger Zsófia támogatja az ötletet, és kéri Ferencz Olivért, hogy szervezze
meg.
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 Traumberger Zsófia kéri, hogy akik jelentkeztek a 2015. szeptember 26-ai
Európa Piknikre, ne felejtsenek el megjelenni.
 Traumberger Zsófia kihangsúlyozza, hogy este mindenki igyekezzen 21:00
órára megérkezni.

AZ ÜLÉS VÉGE: 18:35
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Teendők, Rendezvényterv

következő
elnökségi ülés

határidők,
felelősök:

Dátumok: 2015. szeptember 26. Európa Piknik
2015. október 2. ELTE feszt
2015. október 15. kocsmatúra
2015. október 16-18. HÖOK Közgyűlés
2015. november 5-8. HÖOK vezetőképző

JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTÉSE:

Traumberger Zsófia

Zsigó Judit

Elnök

Jegyzőkönyvvezető, az Ellenőrző Bizottság elnöke

Jegyzőkönyv készült: 2015. szeptember 23.

Jegyzőkönyv

oldal 8 / 8

