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ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés jegyzőkönyve
2014. január 15.
Előzetesen elküldött napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.

Beszámolók
Féléves munkatervek
A HÖK külső kommunikációja
Aktuális rendezvények
Egyebek

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúlag elfogadta, módosító javaslata senkinek sincs.
Az elnökség 6 fővel határozatképes.

Az elnökségi ülés résztvevői:
Elnökségi tagok: Galántai Tamás (elnök), Boros Viktória (szociális alelnök), Sipos Ágnes
(kollégiumi alelnök), Puskás Adrienn (kommunikációs alelnök), Salga Kristóf
(rendezvényszervező alelnök), Kőszegi Tamás (gazdasági alelnök)
Referensek: Birta Emese(főszerkesztő), Judt Gabriella (külügyi referens),
Hajnal Antónia Bernadett (sport referens)

Bizottsági tagok: Kovács Boglárka (szociális bizottsági tag), Csanádi Adrienn Fanni
(rendezvényszervezői bizottsági tag), Varga Orsolya (rendezvényszervezői
bizottsági tag), Tóth Bianka Kirilla (kommunikációs bizottsági tag), Borbély
Lívia (tanulmányi bizottsági tag), Zsigó Judit (tanulmányi bizottsági tag)
Juniorok: Beleznai Csenge, Tóth Márton

Ellenőrző Bizottság: Tamási Luca (EB tag)

1.) Beszámolók
Az Elnökség tagjai nem voltak ülésen, így a beszámoló napirendi pont tárgytalan.
2.) Féléves munkatervek
- Tervek összeírása és kiadása (faliújságon és a honlapon); Tisztségviselők készítik.
Egyeztetés Galántai Tamással
- határidő: 2014. 01. 22.
- alapszabály kiegészítése
3.) A HÖK külső kommunikációja
I.)
Honlapra képeket a tisztségviselőkről (fotókészítés a TÓK előtt)
II.)
Honlapra bemutatkozás a tisztségviselőktől
III.) Image videó forgatás vizsgaidőszak után
IV.) HÖK honlap tartalmának újraépítése
a) Feltöltések: (szakleírások, dokumentumok  ösztöndíj általános leírása,
tájékoztatók a pályázatokról, TDK kisokos, sportösztöndíjak, Erasmus,
AIESEC, kollégiumi oldal bővítése)
b) Faliújság: új bizottsági tag kell (Vajda Tímea Komm. Biz. tag
helyettesítésére)
V.)
Hirdetőfal cseréje (figyelemfelkeltőbb legyen), felkerül rá a jegyzőkönyv,
munkaterv és feladatok
4.) Aktuális rendezvények
I.)
Educatio
a) névsor leadva
b) Educatio KisOkosban fontos tudnivalók
c) előkészületek
II.)
Nyílt nap
- érdeklődők regisztrálása
- Demeter Katalin tájékoztatót tart
- próba alkalmassági vizsgák
- termek berendezése (kézműves, matek, kiállítási)
III.) Egyetemi nyílt nap
- hasonló, mint a karon, Winkler Márta lehet a meghívott előadó
IV.) Kulturális est (legközelebbi elnökségi ülésre kész lesz a programterv)
V.)
Farsangi buli
- helyszín: Hétker söröző és pub
- legközelebbi elnökségi ülésre kész lesz a programterv
5.) Egyebek
I.)
Kari újság neve: Látókör
- megjelenések: március 3., április 7., május 5., június 2.,
- hasonló lesz a megjelenés, mint eddig

II.)
III.)

- lapzárta: 10 nappal megjelenés előtt
- nyomdába küldés: 7 nappal megjelenés előtt
Rendezvénynaptár
- összevetni a kari rendezvénynaptárral
- kari rendezvények hete, projekthét
Matematika Tanszék – konferencia
- tervezett időpont: május 9-10
- kb. 100 résztvevő várható
- költségvetés: kb. 1 millió Forint(10.000/fő részvételi díj; állófogadás,
ebéd, utaztatás, tolmácsok, fordítás stb…)
- alapítványon keresztüli szervezés
- magyar, angol és finn előadók
- szekcióülések: SZTE, TTK, DE
- Pipitérben étkezés
- megemlékezés, kiállítás
- feladat: vendéglátás, fogadás, eligazítás, tájékoztatás, szponzorok
keresése az eseményhez, kredites tárgyak hirdetése

Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy humánerőforrással támogatja a
rendezvényt, de anyagi támogatással nem tud segíteni.
IV.)
V.)

VI.)

Kiemelkedő Hallgatói Teljesítmény Egyszeri Ösztöndíja
- verseny szervezése
Vezetőképző
- március 7-9 (maximum 70 fő, HÖK +juniorok+régi HÖK)
- május 2-4 (40 fő, HÖK + régi HÖK)
Juniorok előrelépési ceremóniája
- bizottságokba kerülés
- junior jelentkezési pályázat kiírása

Tamási Luca

Ellenőrző Bizottsági tag

