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Napirend:
1. Bejelentések
2. Egyebek

1. napirendi pont: Bejelentések
Elődi Fruzsina beszámol róla, hogy a Perspektíva e tanévi első számához
beérkeztek a cikkek. Az ELTE Press újságíró toborzása továbbra is zajlik, melynek
promótálásához további segítséget kér.
Soós Alexandra beszámol róla, hogy szeptember 13-án részt vett a Kari Tanácson.
Kedden megkezdték a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatainak bírálását. Az
elnökség számára készített elnökségi üzenőfal elkészült. Az új tisztségviselőkkel
megtörténtek az egyeztetések és tájékoztatásuk is.

Baranyai Melinda beszámol róla, hogy szeptember 12-én TB ülésen vett részt. A
hét további felében a Karrierközpont Alumni projektmenedzserével egyeztetett
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megkezdődik, az elhasználódott bútorok cseréjéről a HÖK gondoskodott. Baranyai
Melinda Pszichológiai Intézeti Tanácson is részt vett ahol szó esett a mintatanterv
módosításokról is. A Kari Tanácson is jelen volt, ahol a rekreáció és
egészségfejlesztés

MSc

szak,

közösségszervezés

alapszak,

sport-
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rekreációszervezés alapszak és a neveléstudományi mesterszak új specializációja,
a kutató-elemző szakirány került szóba. A Gólyabál megbeszélésen megírták a
rendezvény specifikációját, szeptember 14-én épületátadó ünnepségen vett részt,
melynek keretében átadásra kerültek a Kazinczy utcai épület új emeletei. Az EHÖK
elnökségi ülésen a KGY anyagok átbeszélése, valamint elnöki beszámolók voltak
napirenden, valamint szó esett róla, hogy az ELTE HÖK tanszergyűjtést szervez,
melyhez kéri a részönkormányzatok segítségét is.
Palkó Márton beszámol róla, hogy szeptember 15-én bizottsági ülést tartott. A
bizottság a felsőoktatási felvételi időszak kezdete előtt minden szakról
bemutatkozó videót tervez készíteni. További terveik közt szerepel a PPK HÖK
közösségi felületeinek további fejlesztése, az iroda feldíszítése, valamint a
mediagroup kibővítése – fotósok toborzása, képzése. A kari közösségi
rendezvényeket is egyre szélesebb körben szeretnék terjeszteni. Palkó Márton
részt vett EHSKB ülésén is, ahol szó esett a hallgatók körében készülő felmérésről,
ahol érintve lesznek a HÖK-kel kapcsolatos visszajelzések és ELTE applikáció is
továbbá az ülésen szóba került a karok szervezetei közötti munkaerőkölcsönzés
ötlete is.
Puju Robin beszámol róla, hogy elindult a rendszeres szociális ösztöndíj pályázása
és a pályázatok bírálása. Mindenki segít nap szervezése megkezdődött.
Lanku Máté beszámol róla, hogy bizottsági ülésükön említésre került az 5vös5
futóverseny és a szemeszternyitó buli promózása. Megbeszélésre kerültek továbbá
a félévre tervezett közösségi programok (pl. kari buli, Slam Est) időpontjai. Szó
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esett az animátori képzés indításáról valamint a bevonó tábor időpontjáról is.
Lanku Máté továbbá a héten részt vett a Kari Tanácson és a gólyabállal kapcsolatos
megbeszélésen.
Krén Heléna beszámol róla, hogy sikeresen lezajlott a Gólyahét. A héten részt vett
a Kari Tanácson és a kari tanulmányi bizottsági ülésen, továbbá egyeztetéseket
folytatott Szalma Edinával, az EHÖK tanulmányi alelnökével a köztársasági
ösztöndíj egységesítéséről. A Delegált Képzés időpontja jelenleg szervezés alatt áll.
A Tudományperspektíva tördelői munkái már megkezdődtek, október-november
környékén kerülhet kiadásra.
Vértes Sára beszámol róla, hogy az Erasmus Jótanácsok kikerültek a honlapra.
Jelenleg zajlik az Erasmus pótpályázás. Elkészült a mentorfelvételi eseménye,
mától zajlik a pályázás. A felvételi és a képzés további időpontjai fixálásra kerültek.
Csereprogramra idén berlini hallgatókkal kerül sor, az ottani hallgatók nov. 25-től
jönnek Budapestre.
Madari Regina részt vett a Kari Tanácson valamint egy gazdasági bizottsági ülésen,
ahol kilátásba helyezték egy gazdaságis kisokos és a költésekről szóló online
analitika elkészítését a karok közötti átláthatóság érdekében. A Kazynfo műszaki
specifikációja leadásra került.
2. napirendi pont: Egyebek
Nem érkezett több bejelentés.

Baranyai Melinda
elnök
ELTE PPK HÖK

Hegedüs Andrea
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK

Budapest, 2016.09.15.
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