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Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Egyebek 
 

1. napirendi pont: Bejelentések 

 

Baranyai Melinda beszámol róla, hogy lezajlott a gólyatábor és a gólyahét és megköszöni az 

elnökség tagjainak segítségét ezek lebonyolításában. Augusztus 9-én sor került egy HÖOK  

választmányi ülésre, melynek során szó esett az EFOTT fesztiválról és a Pont ott Partyról és a 

jelenleg folyamatban lévő közérdekű adatigénylésekről. Augusztus 10-én EHÖK elnökségi 

ülésen vett részt, ahol szó esett az iskolaszövetkezettel történt egyeztetésekről és az ott történő 

ügymeneti változtatásokról. Augusztus 24-én sor került egy megbeszélésre az idei tanévben 

rendezendő gólyabálról. Szeptember 7-én még egy EHÖK elnökségi ülésen vett részt, ahol a 

február 1-jétől esedékes szombathelyi integrációról esett szó. Elhangzott, hogy a Savaria 

Egyetemi Központ szakok mentén kapcsolódik az ELTE karaihoz, így a PPK is érintett a 

neveléstudomány és sporttudomány területén. Elhangzott továbbá, hogy az ELTE Sport arca 

díjat idén Kapás Boglárka kapta, szeptember 20-án pedig megrendezésre kerül az Egyetemi 

Sport Napja, mely rektori szünet a hallgatók számára. Dávid Szamanta, az EHÖK 

esélyegyenlőségi referense jelezte, hogy szeptemberben tanszer gyűjtést rendeznek az 

Igazgyöngy Alapítvány számára, melyhez a PPK csatlakozását is kéri. A tanév további 

rendezvényei (gólyabál, kari napok) továbbra is külső rendezvényszervező cég által lesznek 
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lebonyolítva ELTE-n, melyre a műszaki specifikációk leadásának határideje már 

szeptemberben lejár. HÖOK elnök választásra kerül sor október 14-16-án  Szegeden.  

A HÖK irodája nyitva tart szeptember 12-től, az elnökség tagjai egy héten kétszer 1 órában, a 

bizottsági tagok pedig egy héten 1 órában fogadóórát tart. A PPK HÖK új titkára Wéber 

György. A félév első Kari Tanácsára az ülést követő héten kedden 14:00-kor, az első EHÖK 

KGY-ra pénteken 15:00-tól kerül sor.  

 

Madari Regina beszámol róla, hogy július 28-án leadta a végleges irodai közbeszerzést 

augusztus 8-án pedig leadta az utolsó NKH bejelentőjét. Augusztus 19-én részt vett a gólyatábor 

főszervezőinek megbeszélésén és továbbá részt vett a Gólyatábor szervezésében. Részt vett 

ezen kívül a gólyabállal kapcsolatos megbeszélésen is és az iskolaszövetkezettel kapcsolatos 

ügyintézésekben. 

 

Puju János Robin beszámol róla, hogy kiírták az egyszeri közéleti ösztöndíj pályázatát. A hét 

folyamán részt vett szociális támogatás bírálóinak szervezett és az utalási listákról szóló 

képzésen. Az elnökségi ülést követő héten pedig elindul a rendszeres szociális támogatás 

pályázása.  

 

Elődi Fruzsina beszámol róla, hogy megérkezett az idei Kazynfo, a Perspektíva első számának 

előkészítési folyamatai pedig megkezdődtek.  

 

Lanku Máté beszámol róla, hogy sikeresen lezajlott a gólyatábor és a gólyahét. Szeptember 12-

én bizottsági ülést tervez tartani a rendezvények feedbackjeinek megbeszélésére valamint a 

jövőbeni tervek megbeszélésére. Animátor képzés elindítása is esedékes szeptemberben.   

 

Palkó Márton beszámol róla, hogy a gólyatábor promózása sikeresnek bizonyult. A következő 

héten bizottsági ülést tart a kommunikációs bizottságnak.  

 

Vértes Sára beszámol róla, hogy EHKB ülésen vett részt az elnökségi ülést megelőző napon. 

Szeptember 1-jén érkeztek meg a tanévben itt tanuló nemzetközi hallgatók, akiket a 

Nemzetközi Irodával együttműködésben a mentorokkal fogadtak. Megrendezésre került az 



3 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

1075 Budapest 

 Kazinczy utca 23- 27. 

Tel., Fax.: 061/461-4500/3470 

ELUP Day, ami sikeresen lezajlott és sok hallgató részt vett rajta. Vértes Sára kéri a 

Kommunikációs Bizottság segítségét a mentorfelvételi hirdetésében. Szeptemberben sor kerül 

az Erasmus7-re. A napokban indul el az Erasmus pótpályázás is. 

Soós Alexandra beszámol róla, hogy a PPK HÖK számára összetartást szerveznek még a félév 

kezdete folyamán, továbbá részt vett a szociális támogatás bírálói számára rendezett képzésen 

és részt fog venni a pályázatok bírálásában is.  

3. napirendi pont: Egyebek

Nem érkezett több bejelentés. 

      Hegedüs Andrea Márta 
elnök 

Ellenőrző Bizottság 
ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2016.09.08.


