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ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés jegyzőkönyve
2014. február 24. (ELTE TÓK, 119.)
Előzetesen kiküldött napirendi pontok:
1.) Beszámoló az EHÖK elnökségi ülésről
2.) Beszámoló a HÖOK Küldöttgyűlésről
3.) Alelnökök, referensek beszámolói az EHÖK bizottsági ülésekről és egyéb ülésekről
4.) 2013-2014/2. pályázási időszak - beszámoló
5.) Rendezvények
a.) Kulturális est értékelése
b.) Farsangi buli: teendők, feladatok véglegesítése
c.) Következő rendezvények
d.) Rendezvénynaptár véglegesítése
6.) KHTEÖ verseny kidolgozása
7.) Egyebek
Galántai Tamás napirendi pontok módosítását kéri, az alábbiak szerint.
1.) Beszámoló az EHÖK elnökségi ülésről
2.) Beszámoló a HÖOK Küldöttgyűlésről
3.) Alelnökök, referensek beszámolói az EHÖK bizottsági ülésekről és egyéb
ülésekről
4.) 2013-2014/2. pályázási időszak – beszámoló
5.) Vezetőképző 2014. március
6.) Rendezvények
a.) Kulturális est értékelése
b.) Farsangi buli: teendők, feladatok véglegesítése

c.) Következő rendezvények
d.) Rendezvénynaptár véglegesítése
7.) KHTEÖ verseny kidolgozása
8.) Egyebek
A napirendi pontok módosítását az elnökség egyhangúlag elfogadta, más módosító
javaslata senkinek nincs. Az elnökség 6 fővel határozatképes.
Az Elnökségi ülés résztvevői:
Elnökségi tagok:

Galántai Tamás, Kőszegi Tamás, Puskás Adrienn, Tarján Eszter,
Boros Viktória, Salga Kristóf

Referensek:

Judt Gabriella, Hajnal Antónia Bernadett, Debrei Laura

Bizottsági tagok:

Kovács Boglárka, Tóth Bianka Kirilla, Zsigó Judit, Pap Kata,
Szekeres Kinga, Tóth Márton, Nagy Brigitta

Juniorok:

Rátkay Anilla, Holczer Léna

Ellenőrző Bizottság: dr. Kudron-Tonigold Nándor, Tamási Luca, Andicsku Ivett

1.) Beszámoló az EHÖK elnökségi üléséről
 Zaránd Péter az EHÖK elnöke azt javasolta hogy a Küldöttgyűlési tagokra a
következő választásnál már elektronikusan lehessen szavazni


BTK HÖK alapszabályát a főtitkár nem fogadta el ezért még folytatódnak
az egyeztetések



dr. Mezey Barna rektor úr március 5-én EHÖK elnökségi ülésre látogat el



KHTEÖ-t és az ISZTK-t összeakarják vonni

HATÁROZAT: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
Hallgatói Önkormányzata a jelen lévő elnökségi tagokkal egyhangú határozatot
hoz arról, hogy nem támogatja KHTEÖ és az ISZTK pályázat összevonását.

2.) Beszámoló a HÖOK Küldöttgyűlésről
A HÖOK gyűlésen nem vett részt senki a TÓK HÖK csapatából.

3.) Alelnökök, referensek beszámolói az EHÖK bizottsági ülésekről és egyéb
ülésekről
Zsigó Judit: Esélyegyenlőségi ülés


Neptunban lévő problémák megbeszélése



ELTE Sportfeszten kap az esélyegyenlőség csapata egy standot

4.) 2013-2014/2. pályázási időszak – beszámoló
előterjeszti: Boros Viktória


február 16-án lezárult a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázásának a
határideje



395 db pályázat érkezett leadásra: 165 db „A” kategóriás, 74 db „B”
kategóriás



pénzkeretet a kar még nem kapott

5.) Vezetőképző 2014. március


időpont: március 7-9



helyszín: Cegléd



előzetes program átbeszélése

6.) Rendezvények
a.) Kulturális est:


a hangosítás nem volt megfelelő



a következő Kulturális est zártkörű lesz

b.) Farsangi buli: teendők, feladatok véglegesítése


minden megfelelően le van szervezve



a plakátok kihelyezésre kerültek

c.) Következő rendezvények:
március 13: Játékos est: óriás Twister, Activity, Beugró, UNO, Honfoglaló, römi
március 27: Kulturális est
április 7-11: Kari napok
d.) Rendezvénynaptár véglegesítése:
március 13: Játékos est

március: 27: Kulturális est
április 7-10: Kari napok
április 8: Futó verseny (Kari napok keretein belül)
április 9: Sport nap (Kari napok keretein belül)
április 10: Kari buli (Kari napok keretein belül)
szeptember 3: Gólyanap
szeptember 18: GT after party
október 2: Kocsmatúra
október 14: Kulturális est
november 11: Kulturális est
november 13: Halloween buli
november 27: Gólyabál
(december 4: Mikulás buli)
A gólyatábor időpontja bizonytalan, meg kell várni a Kari vezetés döntését a
nyelvi felvételi elbeszélgetés időpontjára
7.) KHTEÖ verseny kidolgozása


A HÖK és a tanszékek állítják össze a kérdéseket és a témaköröket



jelentkezés: max. 2 fős csapatokban



3 fordulós lesz a verseny:

o 1.forduló: élő megmérettetés, általános tudás, kvíz tetszt -> 50 kérdés
->100 pont


jó válasz esetén: 2 pont



rossz válasz esetén: -1 pont



nem válaszol: 0 pont

o 2. forduló: beadandó írásbeli dolgozat:


terjedelem: 3-5 oldal



téma: Pedagógia program összeállítása (szerzői jog védi
őket)



maximális pontszám: 150

o 3. forduló: szóbeli forduló, szakmai zsűri előtt


egy téma kihúzása -> ellene vagy mellette való érvelés



időtartam: 3 perc



a verseny után állófogadás lesz

8.) Egyebek
Pap Kata:


HÖK irodában elfogyott a mosogatószer

Galántai Tamás:


április 12-én lesz egy Sajátos nevelési igényű tanácsadás ahová szeretettel
várnak önkénteseket



Kari gazdasági ügyintéző kérésére február 25-én Kőszegi Tamás és Galántai
Tamás leltár ellenőrzést végeznek

Jegyzőkönyv készült: 2014. február 25-én.
Andicsku Ivett
Ellenőrző Bizottsági tag

