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ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés jegyzőkönyve
2014. május 19. (ELTE TÓK, fsz.2.)
Előzetesen kiküldött napirendi pontok:
1.) EHÖK, OHÜB aktualitások

2.) Bizottsági elnökök, referensek beszámolói
3.) Szemeszterzáró buli értékelése
4.) Alkalmassági vizsga
5.) A portfólió-kérdés
6.) Ütemterv a vizsgaidőszakra és a nyári szünetre
a) Ügyeleti idők a vizsgaidőszakban
b) Gólyatábori feladatok, teendők ütemterve
c) Egyéb teendők az évkezdésig
7.) Egyebek
Galántai Tamás az 1.) napirendi pont kiegészítését kéri az Oktatási Bizottsági üléssel.
Módosító javaslata senkinek nincs. Az elnökség 3 fővel nem határozatképes.
Az Elnökségi ülés résztvevői:
Elnökségi tagok:
Referensek:

Bizottsági tagok:
Juniorok:
Vendég:

Galántai Tamás, Kőszegi Tamás, Tarján Eszter Éva

Judt Gabriella, Debrei Laura, Hajnal Antónia Bernadett
Traumberger Zsófia, Beleznai Csenge, Szekeres Kinga,

Varga Levente, Szegedi Dóra, Zsigó Judit, Tóth Márton,
Nagy Brigitta,

Holczer Léna, Rátkay Anilla, Zsolnai Dóra, Vági Gyöngyi Viola,
Hóka Balázs

Tátrai Mercédesz

Ellenőrző Bizottság: dr. Kudron-Tonigold Nándor
1.) EHÖK, OHÜB, Oktatási Bizottság
EHÖK:
•
•

A rektori kulturális pályázat kiírása hamarosan megtörténik

•

kifizetések (Kovács Mártát javasoljuk)

•

módon hozza nyilvánosságra a HÖK

OHÜB:
•

Gazdasági ellenjegyzőt kell választani, rajta keresztül történnek majd a
Ösztöndíjak nyilvánossága - az érintett hallgatói adatokat közvetett
lesz lehetőség segítőként részt venni az EFOT-on a Civil Téren keresztül,
EHÖK-ösként

Az ELTE HÖK nem támogatja az OHÜB azon módosítási javaslatát,

miszerint méltányossági kérelem leadására legyen szükség, ha a hallgató
igazoltan hiányzik, és nincs új vizsgaidőpont meghirdetve.

Oktatási Bizottsági ülés:
•
•

Legközelebbi ülés időpontja: 2014.05.22. csütörtök, 14:45

Lényegesebb napirendi pontok:
o Tantervmódosítások
o Tutori program

o Portfólió

o Új szabadon választható tantárgyak

2.) Bizottsági elnökök, referensek beszámolói:
Judt Gabriella: EHKB ülés
•
•

ESN alapszabály elfogadása

Kiss Ádám, IK HÖK elnök ellenzi, hogy a mentorok ne aktív HÖK-ösök
legyenek

3.) Szemeszterzáró buli értékelése:
•
•

Sikeres rendezvényt zártunk, a rossz idő ellenére is.
A ruhatár is hasznos volt, és jól működött.

4.) Alkalmassági vizsga:
•

•

2014. május 28-29-30. (szerda-csütörtök-péntek)

Van Facebook esemény és tájékoztató

•

A HÖK mindhárom nap információs pultot fog működtetni, ennek beosztása
május 25-e (vasárnap) 23:59 percig önkéntes alapon történik, a

fennmaradó üres helyekre Galántai Tamás és Tarján Eszter osztja be az
•

embereket.

A tájékoztató tartalmát tudni kell, Galántai Tamás kikérdezi az esemény
előtt.

5.) A portfólió-kérdés:
•

Galántai Tamás javasolni fog a legközelebbi Oktatási Bizottsági ülésen egy
közös megbeszélést az oktatókkal és HÖK képviselőkkel a portfólió

•

kérdésében

A javasolt időpont: 2014. június 4-e szerda 15:00 óra

15:21-kor megérkezett Hajnal Antónia Bernadett és Tóth Márton
6.) Ütemterv a vizsgaidőszakra:

a) Ügyeleti idők a vizsgaidőszakban:
•
•

Vizsgaidőszakban mindenkinek heti 2 órát kell ügyelni

2014.05.21. szerda este 20:00 óráig kell a beosztást elkészíteni facebookon

b) Gólyatábori feladatok, teendők ütemterve, stb…
15:28-kor megérkezett Nagy Brigitta
c) Egyéb teendők az évkezdésig
•

Kőszegi Tamás hívja fel, azokat, akik még nem küldték a számlát a Kari

•

napokkal kapcsolatban

•

nem részesül utalásban

•

érkezik a karra

•

Tarján Eszter nem tud részt venni, Zsigó Judit helyettesíti

ISZTK beszámoló leadási határideje: 2014.05.20. (holnap), aki késve adja le,

Látókör lapzárta 2014.05.19. (ma), a nyomdába hétfőn megy, és június 2-án

május 20-án 13:30-kor Minőségfejlesztési Bizottsági ülés
május 22-én szelektív hulladékgyűjtők érkeznek

•
•

május 24. szombat Európai Piknik a Füvészkertben: a játékok megvannak,
az eszközöket Traumberger Zsófia megveszi

június 16-a a köztársasági ösztöndíj pályázati határideje

7.) Egyebek

Galántai Tamás:
•

A gólyatáborral kapcsolatos kérdőívet többszöri emlékeztetés ellenére sem
nem töltötte ki: Hirleman Boldizsár, Andrási Georgina, Balaton Deborah és
Zsolnai Dóra, ezért ők nem vehetnek részt a 2014-es gólyatáborban.

Az ülés vége: 15:30

A jegyzőkönyv készült május 19-én.

Zsigó Judit

Tanulmányi Bizottsági tag

