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1. napirendi pont: Bejelentések
Baranyai Melinda beszámol róla, hogy 22-én egyéb elfoglaltság miatt nem tudott részt
venni az OHÜB ülésen, helyette Krén Heléna ment. Szintén 22-én részt vett egy EHÖK
elnökségi ülésen, melyen vendégük volt Geréb Tünde, akivel szóba került a Gólyatáborok
szervezési ütemtervének módosítása, és a Gólyatábori specifikáció leadási határidejének
módosítása március 3-ra. Szóba került továbbá az OHV ütemezése, a rangsorolásos
pontozásban való jutalmazása, és a nyilvánosság kérdése. Ezen kívül az utánpótlásképzésről,
iskolaszövetkezeti kifizetésekről, illetve lakhatási támogatásokról volt szó. Jelen ülés napján
részt vesz az EHÖK elnökségin.
Puju János Robin beszámol róla, hogy befejezték a rendszeres szociális támogatás
bírálását. 23-án részt vett egy EHSZÖB ülésen, melyen meghatározták a rendszeres szociális
támogatás ponthatárát és az ösztöndíjak összegét. Kiírásra került a PKK és a kari
sportösztöndíjpályázat, valamint az OTDK utazási támogatási pályázat. Ezen kívül a kari
pályázatokról szórólap kihelyezését tervezik.
Krén Heléna beszámol róla, hogy 17-én részt vett egy minőségbiztosítási ülésen, ahol az
OHV tesztverziójáról volt szó, melyet 3 oktatónál szeretnének kipróbálni, akiknek feladata
lenne a hallgatók tájékoztatása a visszajelzési rendszerről, majd a félév közepén visszajelzést
kapnának munkájukról, és az ezek alapján leszűrt tapasztalatokat felhasználnák a félév
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további részében, a félév végén pedig kitöltésre kerülne maga az OHV tesztverziója. Tegnap
részt vett Baranyai Melinda helyett az OHÜB ülésen, ahol a kollégiumi felvételi szabályzatot
vitatták meg.
Lanku Máté beszámol róla, hogy sikeresen lezajlott az első kari buli. A bizottság tagjai
megszervezték a raktár elpakolását, mellyel az ülés napján végeztek. A Felező Bállal
kapcsolatban folyamatosan zajlanak az egyeztetések a TÁTK HÖK Rendezvényszervező
Bizottságának elnökével.
Madari Regina beszámol róla, hogy az irodai közbeszerzés tételei átnézésre kerültek az
EHÖK-ben. Megkapta a tavalyi év analitikáját, melyről hamarosan elkészíti a beszámolóját.
Vértes Sára beszámol róla, hogy február 21-ére Erasmusos beszélgetést szerveztek, mely
sikeresen lezajlott. Elindult a mentorfelvételi jelentkezési időszaka, mely február 25-ig tart, a
következő héten hétfő és szerda közé tervezik az elbeszélgetéseket, pénteken, március 3-án
tartják a mentorképzést. A felvételi eljárás annyiban módosult, hogy ebben a félévben
külföldiek is jelentkezhetnek mentornak. Beszámol róla továbbá, hogy február 20-án
bizottsági ülést tartottak. Március 3-ára továbbá szerveznek egy találkozót a nemzetközi
irodával. Március 4-én érkezik egy horvát delegáció, akik számára projektnapot szerveznek.
Palkó Márton beszámol róla, hogy hétfőn bizottsági ülést tartott. A kari napokra
nagyszabású promóciót tervez a bizottság. A bizottsági tagok számára havi egy alkalom
kötelező fotózás és videózás bevállalását beszélték meg a bizottság tagjaival. A
Mediagrouppal március 6-ára terveznek találkozót a félév munkáinak megbeszélésére.

2. Hallgatói tagok delegálása
A PPK HÖK elnöksége a Pszichológiai Intézet Tanácsába delegálja Kukor Lillát, Misek
Veronikát és Danyi Pétert tagként.

3. Egyebek
Nem érkezett több bejelentés.

Baranyai Melinda
elnök
ELTE PPK HÖK

Hegedüs Andrea
elnök
Ellenőrző Bizottság

ELTE PPK HÖK

Budapest, 2017.02. 23.
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