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JEGYZŐKÖNYV
ELTE TÓK HÖK Rendkívüli elnökségi ülés
IDŐPONT: 2015. november 12.
HELYSZÍN: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar – 100. terem
AZ ÜLÉS KEZDETE: 17:00
ELŐZETESEN KIKÜLDÖTT NAPIRENDI PONTOK:
1. Vendégünk Lanszki Donát az IPK elnöke
2. Elnöki beszámoló
3. Bejelentések
4. Vezetőképző
5. Nyílt nap
6. Novemberi és decemberi rendezvények
7. Egyebek
JELENLÉVŐK:
Ülés levezetője: Traumberger Zsófia
Bizottsági elnökök: Boros Viktória, Ferencz Olivér, Tarján Eszter Éva, Varga
Levente
Referensek: Fazekas Márton, Juhász Dóra
Bizottsági tagok: Gyuris Enikő, Péterfi Dalma Flóra
Ellenőrző Bizottság: Hóka Tímea, dr. Kudron-Tonigold Nándor Antonius, Zsigó Judit
Juniorok: Dudás Réka, Houchard Enikő, Joó Hajnalka, Kerkovits Kinga,
Kiss Gergő, Koncz Fanni, Miskolczi Boglárka, Nagy Dorina,
Pintér Liza
Vendégek: Lanszki Donát, Borbély Lívia
AZ ÜLÉS VALÓS KEZDETE: 17:03
AZ ÜLÉS VALÓS HELYSZÍNE: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar – 31. terem
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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 módosító javaslat nincs.
A napirendet az elnökség egyhangúlag elfogadja.

1. Vendégünk Lanszki Donát:

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia bemutatja Lanszki Donátot, az IPK elnökét, és kéri meséljen
a szervezettel kapcsolatos tervekről.
 Lanszki Donát bemutatja az Innovatív Pedagógushallgatók Köre (IPK)
elnevezésű

szervezetet,

melynek

alapgondolata

2015.

augusztusában

fogalmazódott meg. Célja oktatáshoz kapcsolódó közösségi tevékenységek
végzése, tehetséges hallgatók összefogása, pedagógusokkal közös munka végzése,
kutatási tevékenység támogatása, TDK rendszerének segítése, rendezvények
szervezése. Céljuk még a pályázatírás támogatása, pályázatíró tanfolyamok
szervezése.
Elmondja, szerintük kiegészíthetnék a HÖK működését. Jelenleg az IPK jogilag
még nem stabil szervezet.
Rendezvényekkel kapcsolatban elmondja, például játéknapokat szeretnének
tartani, ahol hallgatók taníthatnának egymásnak ötleteket, továbbá oktatók által
tartott tréningek, műveltségterületes délutánok szervezése. Ez utóbbi azt
jelentené, hogy az adott műveltségterületek hallgatói, demonstrátorai részt
vennének az adott programokon, 3-4 éven keresztül. Lanszki Donát elmondja,
természetismeret műveltségterületen már meg is valósult az első ilyen.
 Varga Levente hozzáfűzi ehhez, hogy bár sikeres volt a rendezvény, de egy
alkalom kevés, ha többször lenne pedig nehéz megszervezni, hogy mindenki ott
legyen, továbbá a hallgatók kötelezőnek érezték.
 Lanszki Donát válaszol, hogy szeretne minden tanszékkel együttműködni ebben,
és csak az első alkalmat tenné kötelezővé.
Beszél

továbbá

műveltségterületek

Jegyzőkönyv

a

mentorrendszer
információit

kiépítéséről,
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a
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mentorrendszerhez. A felsőbb éves hallgatók tudnának segíteni az alsóbb
éveseknek, például a harmad éves az első évesnek segítene. Össze lehetne
gyűjteni a módszertanokat, rendszereket. Elmondja, ezekkel kapcsolatban már
egyeztetett a tanszékekkel.
17:13-kor megérkezik Koncz Fanni.
 Lanszki Donát tervezi továbbá a demonstrátorok bevonásával az ajánlott
könyvek összegyűjtését. Továbbá szeretné, ha a demonstrátori rendszerben a
lennének fődemonstrátorok, akik az adott tanszék demonstrátorait összefognák.
Így a hllgatók talán jobban értesülnének az adott tanszékek rendezvényeiről.
 Tarján Eszter Éva hozzáfűzi, a Kari Tanácson elfogadott éves rendezvénynaptár
sajnos nem mindenki számára hozzáférhető.
 Boros Viktória elmondja, néhány oktató a HÖK-től kér segítséget a hirdetésben,
ilyenkor ezek az információk többnyire eljutnak a hallgatókhoz.
 Fazekas Márton hozzáteszi, amelyik hallgató nem olvassa el a plakátot, nem
lapozza fel a kari lapot, nem kattint az interneten, az így se-úgyse értesül a
rendezvényekről.
 Ezt Lanszki Donát is elismeri. A mentorrendszerrel kapcsolatban még elmondja,
bár nyilván nem kivitelezhető, az lenne a legjobb, ha mindenkinek saját mentora
lenne.
 Traumberger Zsófia úgy gondolja, kis kar vagyunk, nem olyan nehézkes az
információáramlás, ezért nem tartja szükségesnek a mentorrendszert.
 Boros Viktória szerint, ebben a felsőbb éves műveltségterületes hallgatók nem
lennének partnerek, nem jönnének be feleslegesen a karra.
 Lanszki Donát véleménye szerint a motiváció csökkenése elkerülhető lenne,
mert aki első éves korában bevonódik, az továbbviszi ezt.
 Tarján Eszter Éva megkérdezi, milyen humán erőforrásból tervezi az IPK a
mentorrendszer és a rendezvények szervezését?
 Lanszki Donát ez még nincs teljesen kidolgozva, de akár a HÖK-kel közösen is
folyhatna szervezés. Elmondja továbbá, hogy sok pályázati lehetőség van, mind
oktatók, mind hallgatók részére.
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 Boros Viktória megkérdezi, hogy mit terveznek azokkal a demonstrátorokkal,
akik nem az adott műveltségterületen tanulnak, de demonstrátori tevékenységet
végeznek a tanszéknek.
 Lanszki

Donát

elmondja,

sajnos

vannak

olyan

demonstrátorok,

akik

korrepetálnak, de nincs meg a tudásuk hozzá, továbbá van, aki nem végzi a
munkáját. A tanszékek aktivitását és egyfajta ellenőrzést várna el.
 Zsigó Judit javasolja, ha már ösztöndíjban részesülnek a demonstrátor hallgatók,
lehetne egy felvételi vizsgát tartani nekik, ezzel kiszűrve az alkalmatlanságot és
az érdektelenséget.
 Lanszki Donát ezt támogatni tudja.
 Boros Viktória rákérdez a demonstrátoroknak szervezet, 2015. november 21-re
tervezett kirándulásra, melyre a meghívó e-mailben az szerepelt, a közös
program erősen ajánlott. („Erről a tréningről minden tanszék tud, és a
tapasztalataink szerint támogatják is. Nagyon örülnénk, ha minden tanszékről
minimum 1-2 fő el tudna jönni! Jelenlétit írni fogunk, amit majd a tanszékek irányába
leadunk.”) Elmondja tovább, nem minden tanszék tudott a kirándulásról, és a
dékán helyettesek sem tudtak róla. Javasolja a megfogalmazás megváltoztatását
egy újabb e-mailben.
 Lanszki Donát elmondja, ő személyesen 5 tanszékkel beszélt, és úgy tudja a
többi tanszék is értesítve lett.
 Varga Levente megfogalmazza, hogy magát az IPK elképzeléseit jó ötletnek
tartja, megfogalmazza, arra a kérdésére, hogy miből tervezik finanszírozni, már
kapott választ. Megkérdezi, jogilag hol tart a szervezet.
 Lanszki Donát válaszul elmondja, jelenleg még csak az igényfelmérés és
tájékoztatás szintjén tartanak, jelenleg nem hivatalos szervezet, még nem jártak
utána részletesen, de nem egyetemen belüli szervezetet terveznek.
 Varga

Levente

megkérdezi,

miért

nem

HÖK-ön

belüli

szervezetben

gondolkodnak.
 Lanszki Donát személy szerint gondolt rá, és hajlott is felé, de szerinte az utóbbi
években néhány hallgatónak rossz véleménye van a HÖK-ről, így egy kívülről való
együttműködés mindkét szervnek jobb lenne, később tudnának esetleg
beolvadni.
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 Gyuris Enikő kiemeli, az első éves hallgatóknak még nincs véleményük a HÖKről.
 Varga Levente hozzáteszi, akiknek a beiratkozásnál segítettek, illetve akit az
Orientációs napokon megismertek kifejezetten pozitívan viszonyulnak.
 Lanszki Donát megjegyzi a szervezet neve alapján akár más karok
pedagógushallgatói felé is nyitott lenne, így jobb egy intézményen kívüli
szervezet. Továbbá a szponzorok szempontjából is jobb lenne, mert egy külső
szervezet könnyebben tudja promótálni magát.
 Varga Levente megjegyzi, ha létrejön a szervezet, pénzbeli juttatást nem tud
majd adni. Megkérdezi, hogyan tudná motiválni az embereket? A demonstrátori
kört szeretné kiszélesíteni.
 Lanszki Donát megfogalmazza, aki kicsit is aktív a karon, az vagy HÖK-ös, vagy
demonstrátor, vagy mindkettő. A pedagógiai módszerek átadásával és közös
rendezvényekkel tervezi összegyűjteni a humánerőforrást.
 Varga Levente kiemeli a hallgatók passzivitása és érdektelensége a programok
terén a nagyfokú leterheltségből fakad. Ezeket a hallgatókat nehéz motiválni.
 Traumberger Zsófia ezzel egyetért, szerinte a hallgatók 70-80%-a elsősorban
egyetemre jár, majd a saját dolgaival foglalkozik, ezt követően nem biztos, hogy
bevonódik a kari tevékenységekbe. Javaslatként megfogalmazza, inkább
kevesebb program szervezését ajánlja, mert ez nagy anyagi terhet jelent, és nem
mindegy hány érdeklődő vesz részt rajta.
 Lanszki Donát elmondja, kezdetben önkéntes alapon tervezik a közös munkát,
illetve a pályázatokra építenek.
 Traumberger Zsófia megköszöni Lanszki Donátnak, hogy elfogadta a meghívást
az elnökségi ülésre.
2. Elnöki beszámoló:
 Traumberger

előterjeszti: Traumberger Zsófia

Zsófia

bejelenti,

Hajnal

Antónia

Bernadett

lemondott

Sportreferensi tisztségéről; egyúttal kinevezi Péterfi Dalma Flórát.
 Traumberger Zsófia elmondja, hogy kezdetét vette a Karácsony Hőse gyűjtés,
megkéri a jelen lévőket, osszák meg az eseményt.
 Ferencz Olivér tájékoztatja az elnökséget, lesz gyűjtőpont a kar épületében,
valószínűleg a HÖK irodában.
Jegyzőkönyv
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 Traumberger Zsófia elmondja, a 2015. november 16-ai junior találkozón tanórai
elfoglaltság miatt nem tud részt venni. Egyúttal megkéri Tarján Eszter Évát és
Varga Leventét, koordinálják az eseményt. Elmondja továbbá, a referensek fognak
bemutatkozni aznap, kéri őket, készüljenek fel.
Tájékoztatja az elnökséget, hogy a juniorok beválasztása 2015. november 23-án
hétfőn este lesz.
 Traumberger Zsófia kijelöli Tarján Eszter Évát a Nyílt nap koordinátorának,
továbbá megkéri Ferencz Olivért, készítse el az ELTE TÓK 2016-os Facebook
évfolyamcsoportot.
Tájékoztatja továbbá az elnökséget, hogy 2015. november 19-én Kari Tanács ülés
lesz, 2015. november 24-én kari Küldöttgyűlés, 2015. november 26-án pedig
ELTE HÖK Küldöttgyűlés. Erre Ákli Oktávia helyett Küldöttgyűlési tagot kell
választania a kari Küldöttgyűlésnek. Kéri továbbá az ELTE HÖK Küldöttgyűlési
tagokat, 2015. november 25-éig készítsék el jövedelem igazolásukat.
 Traumberger Zsófia elmondja, a karácsonyi ajándékozásra 2015. december 10én, elnökségi ülés helyett kerül majd sor.
3. Bejelentések:

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia megkéri az elnökség tagjait, számoljanak be a területüket
érintő új információkról.
 Tarján Eszter Éva beszámol a 2015. november 3-ai ELTE HÖK Tanulmányi
Bizottsági ülésről, ahol módosították a tavaszi ügyrendet, előkészítették a
Minőségbiztosítási ülést, valamint megbeszélték a korábbi levélszavazás
eredményét

a

tanulmányi

ösztöndíjak

egységesítésének

elveiről.

Ezzel

kapcsolatban egyeztettek Lőrinczi Réka Gyöngyivel az ELTE HÖK Szociális
Bizottság elnökével.
 Ferencz Olivér tájékoztatja az elnökséget a 2015. november 4-ei ELTE HÖK
Kommunikációs Bizottsági ülésről, ahol a Karácsony Hőse gyűjtés szervezésével
foglalkoztak. Elmondja továbbá, felhasználói fiókot kapott az ELTE Online
felületéhez, így ott is folyhatnak a hirdetések.
Elmondja továbbá, hogy 2015. november 18-án 14:00-kor lesz az Educatio
előkészítő ülés. Az ELTE célja nagyobb méretű stand vásárlása.

Jegyzőkönyv
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 Fazekas Márton megkéri az elnökség tagjait, írjanak a területükről egy A/4-es
terjedelmű bemutatkozó szöveget

a felvételizőknek készülő kiadványba.

Elmondja továbbá, 1300-as példányszámmal szeretné megjelenteni a színes
kiadványokat.
18:13-kor Boros Viktória távozik.
4. Vezetőképző:

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia emlékezteti a jelen lévőket, 2015. november 27-29-én
kerül megrendezésre a kari Vezetőképző, Zircen. Megkér mindenkit, jelezze részt
tud-e venni a rendezvényen, arra kéri a tagokat, akik feliratkoznak, tényleg
vegyenek részt az eseményen.
 Péterfi Dalma Flóra megkérdezi lesz-e lehetőség külön busszal utazni.
 Varga Levente továbbítani fogja az ötletet Tóth Mártonnak.
 Traumberger Zsófia tájékoztatja a juniorokat, hogy a Nyílt nap napján, délután
közösen fog történni az indulás a karról.
 Traumberger Zsófia elmondja, péntek este általános tájékoztató és tréning lesz,
melyet ő maga tart, majd szombaton két szekció munka lesz, egy délelőtt és egy
délután.
Ismerteti továbbá a szekciókat:


Kommunikáció – Főszerkesztő



Szociális – Esélyegyenlőség – Kollégium



Rendezvény – Sport – Vezetői



Ellenőrző Bizottság

5. Nyílt nap:

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Traumberger Zsófia megkéri Tarján Eszter Évát, tájékoztassa a jelen lévőket a
Nyílt nappal kapcsolatos információkról.
 Tarján Eszter Éva elmondja, beszélt Turmezeyné Dr. Heller Erika oktatási
ügyekért felelős dékán helyettes asszonnyal. Elkészült a program, az esemény és
az online igényfelmérés is.
Elmondja továbbá, idén is lesz infópult, ahol minden szak képviselteti magát.
Ehhez a beosztás online táblázatban fog történni.
Jegyzőkönyv

oldal 7 / 10

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

Kéri továbbá, minél több ember tartózkodjon az irodában, és a folyosókon ezzel is
segítve a rendezvény lebonyolítását.
 Tarján Eszter Éva tájékoztatja a jelen lévőket, idén mindenki a fehér HÖK-ös
póló t fogja viselni, a Kar kék kendőjével.
 Ferencz Olivér javasolja a demonstrátorok bevonását a Nyílt nap lebnyolításába.
18:35-kor Kiss Gergő távozik.
 Tarján Eszter Éva szerint, előbb várják meg a jelentkezési táblázatok kitöltését
HÖK-ön belül.
 Ferencz Olivér osztogatható ajándéknak laminált könyvjelzőket javasol, a
Facebook csoportok borítóképén látható mintával.
 Traumberger Zsófia kéri, gyűjtsenek össze minden szükséges eszközt.
Traumberger Zsófia 10 perc szünetet javasol.
AZ SZÜNET KEZDETE: 18:38
18:38-kor távozik Varga Linda, valamint Dudás Réka, Houchard Enikő, Kerkovits Kinga,
Koncz Fanni, Miskolczi Boglárka, Nagy Dorina, Pintér Liza.
AZ ÜLÉS FOLYTATÁSA: 18:48
6. Novemberi és decemberi rendezvények:
 Traumberger Zsófia megkéri Varga Leventét, számoljon be a rendezvények
alakulásáról.
 Varga Levente elmondja, több oktatóval is egyeztetett a Kultúrest kapcsán, és
több téma is felmerült. Többek között a Zeneterápia, a Robotméhecske, a Helló
anyu, a Mozgásterápia, a kéttannyelvűség, stb.
Javasolja továbbá, ne csütörtökönként legyenek ezek a rendezvények, hanem
szerdán, így nem zsúfolódnak össze az esetleges Kari bulikkal.
 Traumberger Zsófia elmondja, az ELTE karai ismét egymásra szervezték az
eseményeket.

Jegyzőkönyv
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 Varga Levente javasolja, 2015. december 10-ére szemeszterzáró bulit
rendezését.
 Varga Levente továbbá tájékoztatja az elnökséget, hogy felkereste Golyán
Szilvia tanárnő egy tavaszi Tehetségnap megszervezésével, erről még
egyeztetések folynak.
7. Egyebek

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Gyuris Enikő rákérdez a pénteki ügyeleti nyitva tartásra a HÖK irodában.
 Traumberger Zsófia válaszol neki, miszerint készíteni fog egy táblázatot, ahol fel
lehet iratkozni.
 Péterfi Dalma Flóra megköszöni Ferencz Olivérnek a tisztségviselők listájának
gyors frissítését a honlapon.
 Ferencz Olivér elmondja, hogy további változtatásokat tervez a honlapon,
többek között a háttér módosítását. Tájékoztatja a jelen lévőket, felkerültek az
ügyeleti idők, ezért arra kér mindenkit, tartsa be azt.
 Varga Levente megkérdezi, fel lehet-e készíteni rendezvénynaptárt a honlapon.
 Ferencz Olivér azt válaszolja, még ismerkedik a szerkesztési lehetőségekkel, de
igyekszik.
 Péterfi Dalma Flóra rákérdez az image-fotózásra.
 Fazekas Márton elmondja, Dudás Réka fogja elkészíteni a képeket a
Vezetőképzőn.

AZ ÜLÉS VÉGE: 19:02
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Dátumok: 2015. november 19. Kari Tanács
2015. november 24. kari Küldöttgyűlés
2015. november 26. ELTE HÖK Küldöttgyűlés
2015. november 27. Nyílt nap
2015. november 27-29. Kari vezetőképző
2015. december 10. HÖK karácsonyozás

JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTÉSE:

Traumberger Zsófia

Zsigó Judit

Elnök

Jegyzőkönyvvezető, az Ellenőrző Bizottság elnöke

Jegyzőkönyv készült: 2015. november 23.
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