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1. napirendi pont: Bejelentések
Baranyai Melinda beszámol róla, hogy január 26-án részt vett az EHÖK Küldöttgyűlés
ülésén, melynek keretében megtörtént az ELTE TÓK HÖK és az EHÖK alapszabályának
módosítása. Február 3-án került sor a PPK Nyílt Napjára, mellyel kapcsolatba megköszöni a
Tanulmányi Bizottság segítségét. Szintén február 3-án részt vett az EHÖK Elnökségi ülésén,
mely során szó esett a LEN és egyéb egyetemi programok szervezéséről, illetve a február 2425-én megrendezésre kerülő HÖOK Közgyűlésről is. Február 6—án Szenátuson vett részt.
Február 7-én részt vett a Pszichológiai Intézeti Tanácson, melynek keretében egy szombathelyi
oktatót professor emeritussá, egy másikat pedig címzetes egyetemi tanárrá választottak. Szó
esett még továbbá a tervezett új pszichológia MA szakirányról, a BA-s és MA-s szakdolgozati
követelményekről és a 2017-ben beiratkozó hallgatók megváltozott követelményrendszeréről,
melynek keretében a kis műhelymunkákat felváltják a terepgyakorlatok. Szintén február 7-én
részt vett egy szolgáltatásokkal kapcsolatos megbeszélésen is. Február 8-án részt vett egy
Vezetői ülésen, melynek keretében az OHV-ról, valamint a Kazinczy utcai épület háta mögött
kialakuló közparkról is szó esett többek között. Február 9-én Madari Reginával és Lanku
Mátéval elkészítették a 2017-es Gólyatábor műszaki specifikációját. Február 10-én szintén részt
vett egy EHÖK Elnökségi ülésen, melynek keretében szó esett a gólyatáborok specifikációinak
leadási határidejéről, az ELTE HÖK Magyar Bor Intézettel tervezett együttműködéséről,
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valamint az új nemzetközi és oktatási rektorhelyettesek személyéről is. Február 13-án Kari
Tanulmányi Bizottsági ülésen vett részt. Február 15-én részt vett a szombathelyi campuson
tartott tájékoztató napon. A PPK 599 hallgatója jár a szombathelyi részintézménybe, az ELTE
HÖK megbízott alelnöke Szombathelyen jelenleg Egervárí György. Február 23-án szintén
EHÖK Küldöttgyűlésre került sor.
Soós Alexandra beszámol róla, hogy megbeszélésre kerültek az új félévben a fogadóórák
időpontjai, melyeket összesítenek, és elérhetővé tesznek a hallgatók számára.
Krén Heléna beszámol róla, hogy január 26-án részt vett az EHÖK Küldöttgyűlés ülésén.
Február 3-án részt vett a Nyílt Napon, mely sikeresen, sok látogatóval lezajlott. Február 7-ére
szerveztek egy mesterszakos tájékoztatót, mely szintén sikeresen lezajlott. Zajlik folyamatosan
a Tanulmányi Bizottság által szervezett Középiskolai Roadshow, több középiskolába is
ellátogattak már a Delegált Kör tagjai. Részt vett továbbá február 13-án a Kari Tanulmányi
Bizottság ülésén, február 10-én pedig egy minőségbiztosítási ülésen, melynek keretében az
OHV-ról, valamint annak egy önkéntesen felvett próbaverziójáról esett szó.
Madari Regina beszámol róla, hogy január 26-án szintén részt vett az EHÖK Küldöttgyűlés
ülésén, február 3-án pedig a PPK nyílt napján, majd az EHÖK Gazdasági Bizottságának ülésén.
Február 6-án részt vett az új, szombathelyi ügyekért felelős alelnökkel szervezett ismerkedésen.
Február 9-én részt vett a Gólyatábor specifikációjának elkészítésében.
Lanku Máté beszámol róla, hogy január 26-án szintén részt vett az EHÖK Küldöttgyűlés
ülésén. Elmondja továbbá, hogy megbeszéléseket folytat a TÁTK HÖK Rendezvényszervező
Bizottságának elnökével a közösen szervezett Felező Bál részleteiről. Részt vett továbbá szintén
a Gólyatáborral kapcsolatos megbeszélésen, illetve a specifikáció összeállításában. Elmondja
továbbá, hogy megkezdődtek a Kari Napok szervezésével kapcsolatos munkálatok.
Vértes Sára beszámol róla, hogy megérkeztek a karon ebben a félévben tanuló Erasmusos
hallgatók, számukra sikeres welcome eseményt szerveztek a Mentor Körrel. Február 9-én sor
került egy Mentor Összetartásra, illetve egy ezzel összekötött továbbképzésre. Február 11-ére
szerveztek egy találkozót a mentorok illetve a mentoráltjaik számára, mely szintén jó
hangulatban telt, sikeresen lezajlott. Február 7-én megbeszélést tartottak az ELUP-os
képviselőkkel, a lemondott tisztségviselő helyére újat választottak. Elmondja továbbá, hogy
megszervezés alatt áll az ELUP felvételik kapcsán, hogy nemzetközi, illetve magyar hallgatók
is részt vegyenek ezeken a felvételiken, valamint folyamatosan a cserekapcsolatokkal
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kapcsolatos szervezések, pályázások, továbbá megkezdődött az Erasmus pályázási időszak és
zajlik az Erasmus 7.
Fodor Alexandra beszámol róla, hogy új tördelője van az újságnak, valamint, hogy készül a
félév első, márciusi száma.
Puju János Robin beszámol róla, hogy február 19-én részt vett egy Fegyelmi Bizottsági
ülésen, valamint az Educatio Kiállításon is. Január 23-án Bencze Norberttel új sablont
dolgoztak ki a tudományos pályázatokhoz, majd ezt bemutatták a KÖB aznapi ülésén. Február
15-én szintén részt vett egy KÖB ülésen. Jelenleg zajlik a rendszeres szociális támogatás
pályázása, folyamatosan bírálják a beérkező kérvényeket, a pályázási időszak mai nappal zárul.
Palkó Márton beszámol róla, hogy a Kommunikációs Bizottság Rónaszéki Rómeóval
együttműködve egy, a budapesti olimpia rendezésének kérdését körbejáró vitaest szervezésére
készül. Továbbá elmondja, hogy az instagramon elindítanak egy játékot a PPK-sok számára,
melynek keretében a különböző szakterületekhez kapcsolódó kérdésekre várják majd a
válaszokat. Február 16-ára az ELTE PPK HÖK Kommunikációs Bizottsága számára ülést
tervez.

2. Egyebek
Nem érkezett több bejelentés.

Baranyai Melinda
elnök
ELTE PPK HÖK

Hegedüs Andrea
elnök
Ellenőrző Bizottság

ELTE PPK HÖK

Budapest, 2017.02. 13.
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