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JEGYZŐKÖNYV
ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés
IDŐPONT: 2016. február 18.
HELYSZÍN: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar – 100. terem
AZ ÜLÉS KEZDETE: 17:00
ELŐZETESEN KIKÜLDÖTT NAPIRENDI PONTOK:
1. Elnöki beszámoló
2. Bejelentések
3. Tehetségnap
4. Egyebek
JELENLÉVŐK:
Ülés levezetője: Traumberger Zsófia
Bizottsági elnökök:

Gyuris Enikő, Hóka Tímea, Tóth Márton, Varga Levente

Referensek: Péterfi Dalma Flóra
Bizottsági tagok:

Dudás Réka, Farkas Fruzsina, Fogarassy Lili, Gerecs Kata,
Miskolczi Boglárka, Pribeli Dorina, Tölgyesi Dóra,

Ellenőrző Bizottság: Borbély Lívia, dr. Kudron-Tonigold Nándor Antonius
Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az elnökség 4 mandátummal határozatképes.
Traumberger Zsófia felkéri Borbély Líviát jegyzőkönyvvezetőnek.
Borbély Lívia a jelölést elfogadja. Az elnökség egyhangúan elfogadja.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz módosító javaslat nincs.
A napirendet az elnökség egyhangúan elfogadja.
AZ ÜLÉS VALÓS KEZDETE: 17:00

1. Elnöki beszámoló

Jegyzőkönyv

előterjeszti: Traumberger Zsófia
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 Traumberger Zsófia elmondja, részt vett 2016. február 17-én ELTE HÖK
elnökségi ülésen; ahol szó volt a Coca-cola támogatásról. Bejelenti, hogy a
Lágymányosi Egyetemi Napok szervezése elkezdődött.
 Traumberger Zsófia tájékoztatja a jelenlévőket, az ELTE HÖK küldöttgyűlésről,
amely 2016. március 2-án lesz megtartva 18:30-tól Lágymányoson; előzetesen
kiküldött napirendi pontjai között az alapszabály-módosítás elfogadása és az
Ellenőrző Bizottság beszámolója található.
17:06-kor Hóka Tímea és Péterfi Dalma Flóra érkezik.
 Traumberger Zsófia elmondja, az OMHV nyilvánosságával kapcsolatban
kérdések merültek fel.
17:08-kor Farkas Fruzsina érkezik.
 Traumberger Zsófia bejelenti, hogy 2016. február 24-én gólyatábori szerkezet
előkészítésébe kezdenek az ELTE HÖK-ben. Jelzi, a karon belül is szükséges lesz
az előkészület.
 Traumberger Zsófia felhívja a jelenlévők figyelmét a 2016. február 29 és
március 18 között megrendezésre kerülő gyűjtési akcióra, melynek keretein belül
tartós élelmiszert lehet adományozni a Gyermekétkeztetési Alapítvány javára. Az
adományozóknak egy külön doboz lesz kihelyezve a HÖK irodában. Külön
kiemeli, hogy gyümölcsöket, illetve romlandó ételeket nem lehet elfogadni, illetve
hozzáteszi, hogy az elszállítás ez alkalommal zökkenőmentes lesz.
 Traumberger Zsófia tájékoztatja a jelenlévőket a HÖOK vezetőképzőről, mely
2016. április 7 és 9 között lesz megtartva Siófokon. Azonban egy olyan probléma
merült fel, hogy akkor vannak a Kari Napok is, így azok, akiket a HÖOK
vezetőképző is érint (Tóth Márton, Ferencz Olivér, Gyuris Enikő, Péterfi Dalma
Flóra, Hóka Tímea és Traumberger Zsófia) nem tudnak részt venni a kari napok
záróbulin. Traumberger Zsófia kérdezi az érintetteket, hogy hagyják ki
mindannyian a záróbulit, vagy maradjanak a bulin és másnap reggel induljanak.
Az érintettek megegyeznek abban, hogy a későbbiekben visszatérnek erre a
kérdésre.
 Traumberger Zsófia tájékoztatja a jelenlévőket, az érzékenyítő program
eredményeiről. A trénerek kiértékelték a programban lezajlott feladatokat; illetve
további javaslatokat tettek a fejlesztésekkel kapcsolatban. Gyuris Enikő
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megkérdezi, kijött-e a gólyatábori szabályozás. Traumberger Zsófia válaszol, hogy
a tavalyi lesz ugyanúgy érvényben némi módosítással.
17:20-kor Tóth Márton elhagyja a termet.
2. Bejelentések

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Péterfi Dalma Flóra elmondja, hogy a sportnapok átbeszélésére került sor;
kiemeli, hogy a karon is át kellene gondolni, milyen sportokra van szükség.
Ismerteti, a Nyuszi-kupa karunkon átkerült a Kari Napok időpontjára. Bejelenti,
hogy március elsején kocsmasport-bajnokság lesz és említi, hogy a TÓK is
csatlakozhatna.
 Péterfi Dalma Flóra kérést fogalmaz meg arról, hogy az elnökségi üléseket
követően valamiféle összefoglaló kerüljön nyilvánosságra a TÓK HÖK facebook
csoportjában, ezáltal azok is tájékoztatva lennének, akik nem tudnak megjelenni.
17:35-kor Tóth Márton visszajön a terembe.
 Varga Levente, Gyuris Enikő és Tóth Márton beszámolnak a kari tanácson
történtekről. Traumberger Zsófia nem tudott jelen lenni rajta tanulmányi
elfoglaltságai miatt. Tájékoztatják a jelenlévőket, hogy Bihariné dr. Krekó Ilonát
címzetes egyetemi tanárrá avatták. Megemlítik, hogy viták folytak a tanítók
záróvizsgájának megváltoztatásáról. Bejelentik, hogy a könyvtárban és az IKT
laborban található számítógépek ki lettek cserélve.
 Varga Levente tájékoztatja a jelenlévőket a tehetség napról. 15 órától a dékáni
köszöntővel fog kezdődni a műsor. Utána egy tehetséggondozó pszichológus
előadását hallgathatják meg az érdeklődők, majd kerekasztal beszélgetés lesz,
melyben a TDK-ról is lesz szó, illetve az Illyés Sándor Szakkollégium is
képviselteti magát. Ezek után következik majd a ki mit tud. Hozzáteszi, a program
alatt Nagy Eszter rendezvényszervező és kulturális bizottsági tag fogja őt
helyettesíteni, mert neki tanórája van. Traumberger Zsófia közli a jelenlévőkkel,
hogy a program minden HÖK-ös számára kötelező.
 Varga Levente bejelenti, Farsangi buli kerül megrendezésre február 25-én.
 Hóka Tímea bejelenti, hogy a Tanulmányi Bizottság ülésén kettő új szabadon
választható kurzust hoztak létre.(Nem tudom sajnos a nevét). Illetve megemlíti,
hogy a tanító szakos záróvizsga módosítása náluk is felmerült.
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 Gyuris Enikő elmondja, 2016. február 15-én ESZÖB ülésen vett részt. Bejelenti,
hogy úszás, röplabda és természetjárás esetében sportösztöndíjra lehet pályázni.
Elbírálták az alaptámogatásokat, a méltányossági kérelmeket és a ERASMUS + -t.
A szociális támogatásról megemlíti, a informatikai kar kitolta a leadási
határidőket, ezért csúszik a ponthatár kihirdetés. Illetve bejelenti a keretösszeg
még nem került meghatározásra; de a február 25-ig meg kell érkeznie.
3. Tehetség nap
- A 2. Bejelentések napirendi pontban ismertetve lett.
4. Egyebek

előterjeszti: Traumberger Zsófia

 Gyuris Enikő érdeklődik a gólyatábor lehetséges időpontjáról. Traumberger
Zsófia jelzi, hogy a nyári fesztiválok időpontjait figyelembe veszik majd a
tervezésnél.
 Tóth Márton egy, a Kari Tanácson felmerült lehetőségről tájékoztatja a
jelenlévőket, amely keretében egy ukrajnai egyetemre lehet menni egy főnek
cserediákként.
 Traumberger Zsófia megkéri a jelenlévőket, hogy az iroda rendjére figyeljenek
jobban oda, főleg a számítógépek kikapcsolására és a szemetek kidobására kell
nagyobb figyelmet fordítani.
AZ ÜLÉS VÉGE: 17:52
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Teendők,
határidők,
felelősök:

Dátumok:

JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTÉSE:

Traumberger Zsófia

Borbély Lívia

Elnök

Jegyzőkönyvvezető

Zsigó Judit
Ellenőrző Bizottság elnöke

Jegyzőkönyv készült: 2016. február 18.
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