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ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés jegyzőkönyve
2014. január 22.
Előzetesen kiküldött napirendi pontok:
1. Beszámolók

2. Nyílt nap és ELTEfeszt

- Tudnivalók, program, részletek
- Jelentkezés, végelegesítés
- Ajándékok gyártása

3. Kulturális est: helyzetkép
4. Farsangi buli

- Részletek, tudnivalók
- Feladat megbeszélés

5. Féléves munkatervek - kérdések, egyeztetés
6. Sportpályázat

7. KHTEÖ/ISZTK verseny
8. Egyebek

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúlag elfogadta, módosító javaslata senkinek
sincs. Az elnökség 5 fővel határozatképes.
Az Elnökségi ülés résztvevői:
Elnökségi tagok:

Galántai Tamás, Salga Kristóf, Puskás Adrienn, Tarján Eszter,

Referensek:

Birta Emese, Hajnal Antónia Bernadett, Debrei Laura, Győri

Boros Viktória.

Csenge Rita, Judt Gabriella

Bizottsági tagok:

Borbély Lívia, Zsigó Judit, Csanádi Adrienn Fanni, Vajda Tímea

Juniorok:

Nagy Brigitta, Varga Levente, Beleznai Csenge, Szekeres Kinga,

Tóth Márton

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

Judt Gabriella: EHKB gyűlés
•
•

egyetemi főmentor Benke Viktor lett

•

támogatja, de még nem született semmilyen döntés az ügyben

ESN ELTE ügyének a megvitatása -> Dr. Mezey Barna rektor úr ezt

facebookon sok nem valós ELTE-s oldal van -> ezeket mihamarabb jelentik

Tarján Eszter: HKR módosító ülés
•

javaslat: első félévet ne lehessen passziváltatni

2.) Nyílt nap és ELTEfeszt
a.) Nyílt nap:
•
•

2014. január 24.

•

adása (megjelenés Educatio-s pólóban)

•

regisztrációhoz 4 fő szükséges 9:00-13:00 között, utána igazolások
Hostessek kiválasztása

ajándékok: hűtő mágnes, pandás könyvjelző

b.) ELTEfeszt
•
•
•
•
•

Winkler Márta tart előadást 12:00 órától
néptánccsoport tart bemutatót

Proscenion Drámaszínpad Improvizációs előadását is megtekinthetik
az egyik termünkben kézműves foglalkozást fognak tartani
beosztás hamarosan elkészül

3.) Kulturális est: helyzetkép
Előterjeszti: Salga Kristóf
•
•

február 20: Pipitér bisztró

2 előadó lesz: az egyik Golyán Szilvia, aki a Börtönpedagógiáról fog

előadást tartani, a másik előadó kiválasztásában pedig Éberfi Zsuzsanna
•

tett javaslatokat

plakátok készítése házilag történik

4.) Farsangi buli

Előterjeszti: Salga Kristóf
•
•
•

időpont: február 27 -> kapunyitás: 21:00
jelmezverseny szervezése

promóció és jegy szedés megbeszélése, további tudnivalók…

5.) Féléves munkatervek - kérdések, egyeztetés

Galántai Tamás megkérte a tisztségviselőket, hogy gyűjtsék össze a tisztségüktől
fogva miket tartanak fontosnak, miket szeretnének teljesíteni a kővetkező
félévben.

6.) Sportpályázat

Előterjeszti: Hajnal Antónia Bernadett
•

A pályázatok leadása: 2014. január 20. 22:00 - 2014. február 3. 12:00

•

között.

•

Neptunban.

•

augusztus 31. között használható fel sporteseményre.

•

Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon és űrlapon lehet, a
A pályázat útján elnyert támogatási összeg 2014. február 15. és 2014.
A HÖK a Sportnap programját gazdagítaná a pályázattal

Felmerült ötlet: futóverseny szervezése a tavaszi félévben

7.) KHTEÖ/ISZTK verseny
•
•

tudományos, kulturális témában kell tevékenykednie a hallgatónak
díjazás megbeszélése

•

egyeztetés egy legközelebbi elnökségi ülésen

8.) Egyebek

Puskás Adrienn:
•

Grósz Renáta továbbított egy pályázatot, ami az esélyegyenlőségről szól
a sérült hallgatók részére

Galántai Tamás:
•
•

a KEHI-nek el kellett küldeni a tisztségviselőknek a beszámolóit 2009-től

2012-ig, valamint egy 2010-es gólyatábori szerződést

javaslat: Neptunon keresztül lehessen a közéleti és a rendkívüli
ösztöndíjakra pályázni: esélyes, hogy sikerül bevezetni

Tarján Eszter:
•

A Neptun hibáiról a kari Vezetés és a HÖK megbeszélést tart 2014. január
23-án 9:30-tól

Andicsku Ivett

Ellenőrző Bizottsági tag

