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Előzetesen kiküldött napirendi pontok:
1. 2013. év értékelése
2. Beszámoló az EHÖK elnökségi ülésről
3. Alelnökök, referensek beszámolói az EHÖK bizottsági ülésekről és egyéb ülésekről
4. Szemeszterzáró buli értékelése
5. MegHÖKkentő értékelése
6. Aktuális rendezvények előkészítése
a) Educatio Szakkiállítás 2014
b) Januári kari Nyílt nap
c) Farsangi buli
7. Alapszabály módosítás véglegesítése
8. Egyebek
A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta, módosító javaslata senkinek
sincs. Az elnökség 5 fővel határozatképes.
Az Elnökségi ülés résztvevői:
Elnökségi tagok:

Galántai Tamás, Kőszegi Tamás, Puskás Adrienn, Tarján Eszter,
Boros Viktória.

Referensek:

Birta Emese

Bizottsági tagok:

Orosz Eszter, Kovács Boglárka, Tóth Bianka Kirilla, Zsigó Judit

Juniorok:

Nagy Brigitta

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

1.) 2013. év értékelése


Galántai Tamás megkéri az Elnökséget és a HÖK tagokat, hogy töltsenek ki
egy lapot, melyen pozitív és negatív véleményeket megfogalmazva
értékelik a tisztségre kerülése óta eltelt időszakot

2.) Beszámoló az EHÖK elnökségi ülésről
Galántai Tamás tolmácsolta az EHÖK elnökségi ülésén soron következő napirendi
pontjait.
a.) Rektorválasztás. Az elnökségi ülés vendége volt az ELTE rektorta, Dr. Mezey
Barna. Galántai Tamás az alábbi főbb eseményekről tett megjegyzést a
beszélgetéshez:


TTK-nak külön épület építése, szakok felfüggesztése



átlátható, erős hiteles HÖK kiépítése



Erasmus bővítése és a PhD képzések bővítése



OMHV: 50%-os kitöltési arányban nyilvánosak lesznek az eredmények



ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft-re Ad-Hoc bizottságot hoztak
létre, hogy megoldást találjanak a Kft kérdéseire



a kollégiumok nem drágulnak és leépítés sem várható



ELTE Gyakorló Általános Iskola átépítése



ELTE ESN Egyesület megalakítása



Egyetemi Könyvtár: Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói is
használhatják díj ellenében



Egyetemi Hallgatói díj lehetséges támogatása



évenkénti Egyetemvezetői gyűlés összehívása, melyen a HÖK is képviseli
magát



Rektor úr félévente meglátogatja az EHÖK-öt

b.) Bejelentések


OMHV megfelelően működik, a kampány eddig jól teljesített



KEHI: a vizsgálat befejeződött

c.) Rektori Sport és Kulturális pályázat


levélszavazással fog majd történni

d.) Educatio kiállítás


Tarján Eszter a következő napirendi pontban fog erről beszámolni

3.) Alelnökök, referensek beszámolói az EHÖK bizottsági ülésekről és egyéb
ülésekről
Tarján Eszter: Educatio Bizottsági ülés


január 10-ig a beosztást el kell készíteni



a karok elhelyezkedése a stadionban



150 ember fog összesen segíteni az Összegyetemi nyílt napon

Boros Viktória:


hibás és szakadozó a Neptun, ezért nem tudták rögzíteni az utaláslistákat > késnek az utalások

4.) Szemeszterzáró buli értékelése


nagyon jó volt, minden rendben zajlott



Galántai Tamás megköszönte a segítséget a szervezőknek, segítőknek

5.) MegHÖKkentő értékelése


köszönet Birta Emesének, aki már teljesen magától készítette el az újság
szerkesztését, és köszönet az íróknak, akik a tartalmat biztosították



január 13-i héten jelenik meg a következő szám



februártól (amint az Alapszabály-módosítás lehetővé teszi) új nevet kap az
újság

6.) Aktuális rendezvények előkészítése
a) Educatio Szakkiállítás 2014:
Előterjeszti: Tarján Eszter


házirend ismertetése



beosztás elkészítése-> minden napra kb. 5 fő



további technikai részletek megbeszélése (érkezés, pakolás, stb…)

b) Januári kari Nyíltnap:


Education hirdetik a nyíltnapot



az összes ELTE karnak ekkor lesz a nyíltnap

c) Farsangi buli



helyszín megbeszélése -> Alcatraz vagy a Hétker Pub



témajavaslatok gyűjtése

7.) Alapszabály módosítás véglegesítése
Fontosabb változtatások:


elnöki és alelnöki posztok megszüntetése



minden tag választó és választható



fogalmak átjavítása -> gazdasági és bizottsági tagok átnevezése



Küldöttgyűlésre meg kell hívni a TÓK dékánját



a mandátumot csak Küldöttgyűlési tagra lehet átruházni



Ellenőrző Bizottsági tagokat a Küldöttgyűlés válassza



EHÖK Küldöttgyűlését a Kari Küldöttgyűlés, hanem a HÖK válassza



Küldöttgyűlés tagja ne lehessen HÖK elnök



ha valaki lemond a Küldöttgyűlési tagságáról, akkor ne 60 napon belül
legyen új választás, hanem 30 napon belül, és csak akkor, ha 25 fő alá
csökken a Kgy tagok száma



Küldöttgyűlési tagságra való jelentkezéskor 8 helyett 10 aláírás kelljen ->
egy hallgató több embert is támogathasson - a tisztég megszerzéséhez a
szavazás 25%-ra lesz majd szükség



a Küldöttgyűlési választást az Ellenőrző Bizottság felfüggesztheti



Küldöttgyűlést az elnök hívja össze az Ellenőrző Bizottság kérésére, ha
súlyos szabálytalanságot tapasztal



új HÖK elnökig a régi elnöknek a mandátuma meghosszabbodhat, indokolt
esetben



az Elnökségi ülést 2 nappal előtte össze kell hívni



Elnök nevezi ki az új tisztségviselőket



Elnök és alelnökök feladatainál kisebb módosítások, hiányzó módosítások
beszerkesztése, megszűnt tisztségek kivétele



Elnök nevezi ki a Kari tanács tagjait



Elnök delegálja a Kari tanács tagokat, de legyenek tisztséghez kötve



rendezvényekhez szponzorok keresése a Gazdasági alelnök helyett a
Rendezvényszervező Bizottsági tagok feladata legyen



fogadóórák átírása 2 óráról 3-ra, a referenseknél is legyen kötelező



Szociális Bizottsági elnök a Tanulmányi Bizottság tagjaival tartja a
kapcsolatot



alelnökök bizottsági elnökök legyenek (gazdasági alelnök megmarad),
főszerkesztő tisztség bevezetése (elnök nevezi ki) – ne a Kommunikációs
alelnök legyen a főszerkesztő
Külügyi referens Bizottsági elnök legyen, és minimum egy Bizottsági tagja



a Kari Főmentor legyen, további Bizottsági tagok mentorok legyehetnek


referensek: ha megszűnik a feladata attól még ne szűnjön meg a
megbízatása



informatikai referens poszt kivétele



tudományos referens poszt létrehozása



Kollégiumi Bizottság ne bizottságban, hanem referensi poszton dolgozzon
tovább



Önkormányzat állandó bizottságának a létrehozása

dr. Kudron-Tonigold Nándor javaslata:


a HÖK elnök gazdasági alelnökkel induljon el a választáson



Küldöttgyűlés jóváhagyása kelljen az alelnök kinevezésére és
lemondatására



ha a HÖK elnök nem tudja megfelelően betölteni a posztját különböző
események miatt akkor addig a gazdasági alelnök helyettesítse

HATÁROZAT: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
Hallgatói Önkormányzata a jelen lévő elnökségi tagokkal egyhangú határozatot
hoz arról, hogy elfogadja az Alapszabály módosítás tervezetét.
8.) Egyebek
Galántai Tamás:
a) megkereste a Faninfo.hu vezetője -> programokat hirdetnek, a kérdés hogy a
kar be akar-e lépni
b) faliújság átalakítása 2 hétre-> HÖK munkájának a kiírása
Andicsku Ivett
Ellenőrző Bizottsági tag

