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2016. június 09. (16.00-17:20) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, alagsor, HÖK Iroda 
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Napirend: 

1. Szavazás 

2. Bejelentések 

3. Egyebek 
 

 

1. napirendi pont: Szavazás 

 

Az elnökség egyöntetűen, hét igen válasszal megszavazta Tomku Györgyöt 

tudományos referensnek.  

 

 

2. napirendi pont: Bejelentések 

 

Baranyai Melinda beszámol róla, hogy Tomku Györgyöt június 1-én kérték fel a 

tanulmányi referens tisztségbe, illetve ezen a napon került megrendezésre az 

EHÖK elnökválasztó küldöttgyűlése, ahol mindenkit sikeresen megválasztottak. 

Június 2-án Baranyai Melinda Szivák Judittal találkozott, ahol az elkövetkezendő 
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időszak céljait és programját beszélték meg, illetve felmerült ötletként, hogy a 

július 26-án megrendezendő Pont Ott Party-ra, ahol a Pedagógiai és Pszichológiai 

Kar is megjelenik, készüljön egy rövid videó. Ezen kívül szó esett a hírlevél 

hatékonyabb promótálásáról, miszerint a szeptemberi beiratkozáson a gólyáknak 

már legyen meg a lehetőségük a feliratkozásra, ebben a jelenlévő animátorok és 

delegáltak segítsék őket. Június 6-án részt vett egy Tanulmányi Bizottsági Ülésen, 

ahol kérvények elbírálása történt. Június 7-én Pszichológia Intézeti ülésen vett 

részt, elfogadták a szakdolgozati módosításokat is. Ezen a napon még részt vett egy 

Vezetői értekezleten is, ahol az Új Nemzeti Kiválóság Program kiírása és 

meghirdetése volt a téma. Baranyai Melinda bejelentette, hogy a Márton Áron 

Szakkollégium az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez fog kapcsolódni. Június 8-

án EHÖK Elnökségi ülésen vett részt, ahogy megszavazták az új referenseket, 

valamint a Nagytétényi úti Kollégium felújításáról esett szó, illetve a Gólyatábor 

szervezéséről. A Gólyatábor szervezése meghívásos beszerzés alapján fog 

működni, melyre az elnökség bírálati szempontokat küldött. Július 5-től 8-ig tartják 

EHÖK Vezetőképző táborát, ahova minden HÖK tagot várnak. Végezetül Baranyai 

Melinda kijelöli a következő Elnökségi ülés időpontját június 23-ára, amelyen 

megszavazásra kerülnek az új bizottsági tagok. 

 

 

 

Palkó Márton beszámol róla, hogy új Kommunikációs Bizottsági Tag felkérésére 

készül Jakobovits Lili személyében, valamint hogy a HÖK honlapjára felkerülnek 

majd a Választási és az Ellenőrző Bizottság tagjainak elérhetőségei, és a galéria is 

feltöltésre kerül. 

 

Elődi Fruzsina beszámol róla, hogy a Kazynfo javított részei még nem érkeztek meg 

hozzá, így még nem kezdődhetett meg a friss kiadvány szerkesztése.  
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Lanku Máté beszámol róla, hogy még júniusban egy Animátor Fórum 

megrendezését tervezi, ahol megvitatásra kerül az Animátor Kódex módosítása, 

különösképpen a veterán animátorok választását és az Animátori Kör és a Hallgatói 

Önkormányzat kapcsolatát illetően. Továbbá a kiválasztási rendszer bemutatása, a 

Gólyatábor és a Gólyahét kiemelésével, az animátori képzés változásainak 

értékelése, a munkacsoport eredményeinek bemutatása, és a testvér karunkkal 

való kapcsolat. 

 

Madari Regina beszámol róla, hogy új keretmegállapodás jött létre. 

 

3. napi rendipont: Egyebek 

 

Üllei Kovács Zsuzsanna leköszönt a Külügyi Bizottság elnöki tisztségéből, Vértes 

Sárát köszöntötte az elnökség az új elnök személyében. 

 

 

 

 

 

 

 
 Baranyai Melinda Lantos Adrienn 
 elnök tag 
 ELTE PPK HÖK Ellenőrző Bizottság 
 ELTE PPK HÖK 

 

Budapest, 2016.06.09. 


