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1. napirendi pont: Bejelentések 

Baranyai Melinda beszámol arról, hogy szeptember 26-án részt vett a Szenátusi ülésen. 

Szeptember 27-én részt vett a Pszichológiai Intézeti Tanácson, ahol a mintatanterv 

módosításokról volt szó. Szintén aznap részt vett a Kari Vezetői Értekezleten is. Szerdán 

részt vett az EHÖK elnökségi ülésen. Jelezte, hogy október 12-én EHÖK KGY lesz, valamint 

20-án Hallgatói Érdekképviseleti Fórumot tartanak. Kiírásra került a Hallgatói szakmai és 

kulturális pályázat. A hétvége során az EHÖK elnökség és kabinet Szombathelyre látogat, 

ahol a Szombathelyi Hallgatói képviselőkkel beszélnek a szervezeti felépítésről és a 

különböző szakterületek működéséről. Október 14-én lesz az ELTEfeszt, ahova több PPK-

s hallgatói segítségre is szükség lesz.  

Vértes Sára beszámol róla, hogy szeptember 26-án az ELUP Képviselőkkel részt vettek a 

BA és MA képzésben tanuló ELUP hallgatók óráin és promótálták a választást. 

Szeptember 26-a óta zajlik a mentorfelvételi, melyre összesen 37 jelentkezés érkezett – 

ők mindannyian személyes beszélgetésen vettek részt. Egy jelentkezőt gyenge 
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nyelvtudása, egyet visszalépése miatt nem vettek fel, így 35 új mentorral bővült a Kör. 

Szeptember 30-ára mentorképzést szerveztek, melynek keretében a fontos információk 

átadására és csapatépítésre fog sor kerülni. 

Puju János Robin beszámol róla, hogy szeptember 23-án EHSZÖB ülésen vett részt, 

melynek során elbírálásra kerültek a rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok. 

Szeptember 22-én lezárult a rendszeres szociális támogatás pályázása, 23-ára minden 

kérvény elbírálásra került. Továbbá elindult a Mindenki Segít Napra való jelentkezés 

felülete is.  

Krén Heléna beszámol róla, hogy szeptember 27-én Delegált értekezletet tartottak. A hét 

folyamán az EHÖK tanulmányi alelnökével is egyeztetéseket folytatott a tanulmányis-

tudományos projektnap lehetséges időpontjáról és témájáról, ahol a köztársasági 

ösztöndíj pontrendszerének egyetemi szintű összehasonlítása és kari szintű módosítása 

a cél – ebben segítenek a karok szakterületi képviselői majd. 

Elődi Fruzsina beszámol róla, hogy lezárult a PersPektíva újságírói stábjába való 

jelentkezés – a stáb 6 új taggal bővült. Velük személyes találkozót és csapatépítést 

szervez, továbbá részt vesz jelenleg az ELTE Press Akadémia szervezésében is. 

Palkó Márton beszámol róla, hogy a Kommunikációs Bizottság frissítette a honlapot az 

aktuálisan érvényes információkkal, megkezdte a plakátoló felületek és a zöld 

hirdetőtáblák szerkesztését. Szeptember 28-án EHSKB ülésen vett részt, ahol a készülő 

mobil alkalmazás konkretizálásáról volt szó, ezzel kapcsolatban pedig egy ezzel 

foglalkozó hallgatókból alakuló kreatív csapat feladatainak tisztázásáról, valamint a 

hallgatói elégedettségről szóló kérdőívről.  

Madari Regina beszámol róla, hogy leadta a novemberi költségbejelentőt az EHÖK 

Gazdasági Bizottságának és az iskolaszövetkezeti utalási listát és az alapköltésekről 

szóló tervezetet Balogh Dánielnek. Jelenleg a HÖK összetartásának szervezésén és az új 

pólók rendelésével is foglalkozik.   

Soós Alexandra beszámol róla, hogy megtörtént a fogadóórák időpontjainak 

véglegesítése és ez elérhetővé vált a hallgatók számára is, továbbá megkezdte a HÖK 

számára szervezett összetartás programjának tervezését, annak költségeiről Madari 

Reginával egyeztetett. 
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Lanku Máté beszámol róla, hogy fixálva lett a Verselj Te! Slam poetry est időpontja és 

programja és folyamatban van a PPK Pub Quiz második fordulójának szervezése. 

Elindult a Bevonó táborba való jelentkezés, ami egészen október 5. 16 óráig tart. A 

következő kari buli időpontja október 20., a helyszín jelenleg szervezés alatt. A héten sor 

került egy személyes beszélgetésre Farkas-Kovách Rékával, ahol tájékoztatta a 

visszahívásáról.  

 

2. napirendi pont: Egyebek 

 

A Farkas-Kovách Réka visszahívásával kapcsolatban felmerült kérdésekről a HÖK 

számára az elnökség beszélgetést szervezett, melyre az ülést követően került sor. 

Nem érkezett több bejelentés. 
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