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1. Bejelentések
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1. napirendi pont: Bejelentések
Baranyai Melinda beszámol róla, hogy február 23-án részt vett az EHÖK KGY-n, ahol
bejelentették, hogy Rikker Emíliával, a jogi igazgatásvezetővel történt egyeztetések sikeresek
voltak, a gólyatábori konstrukció elfogadásra került. Egerváry György megválasztásra került
az EHÖK szombathelyi ügyekért felelős alelnökének. Március 24-én reggel részt vett egy
rendezvényekről szóló megbeszélésen a kancellária kabinetfőnökével, melynek keretében szó
esett róla, hogy szükség lenne egy szolgáltató Kft-re az ELTÉ-nek. Napirenden volt továbbá a
Lágymányosi Déli épület bővítése, illetve egy Egyetemi Klub létrehozásának ötlete is felmerült.
Március 24-én továbbá részt vett a HÖOK Választmányi ülésén, majd másnap a HÖOK
Közgyűlésén, ahol a közéleti ösztöndíjak reformjáról volt szó, valamint a mentorprogramról,
illetve külhoni programról illetve elhangzottak a beszámolók a tehetségportálról. Március 28án részt vett a Kari Vezetői ülésen. Március 1-jén részt vett az EHÖK Elnökségi ülésen, ahol
elhangzott, hogy lezajlott az EDÖK tisztújító, új EDÖK elnököt választottak, továbbá szó volt
pénzügyekről. A következő EHÖK KGY időpontja március 22. szerda 17:00, ekkor a
költségvetési beszámolók illetve tervezet elfogadását tervezik. Szervezés alatt van ismét az
ELTE megjelenése Tusványoson. Az elnökségi ülés után részt vett továbbá egy
gólyatáborokkal kapcsolatos megbeszélésen, ahol a specifikáció finomításáról és a gólya
részvételi díj kalkulációjáról esett szó. Bejelenti, hogy a PPK HÖK összetartása március 18-191
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én kerül megrendezésre Mezőkövesden. Szeretettel hívja továbbá az elnökség tagjait március
8-ra a BEAC: Az elsők c. kiállítás megnyitójára.
Fodor Alexandra beszámol róla, hogy a Perspektíva a nyomdától visszaküldésre került
javításra, de a korrekció megtörtént így a nyomdához eljuttatta a javított verziót. Az új lapzárta
kiírásra került.
Puju János Robin beszámol róla, hogy március 1-jén bizottsági ülést tartott, ahol a készülő
elnökségi programmal kapcsolatos dolgok megbeszélése zajlott. Kikerült a szombathelyi
kollégiumról szóló tájékoztató a honlapra. Az esélyegyenlőségi referenssel további
környezetvédelemmel kapcsolatos matricák kihelyezését tervezik. Elkészültek a kari
pályázatokról szóló szórólapok, hamarosan nyomtatásra kerülnek. Bekapcsolódtak továbbá egy
tartós élelmiszer gyűjtésbe. A rendkívüli szociális támogatás pályázatok kiértesítése lezajlott.
Jelenleg a hallgatói szakmai és kulturális pályázás zajlik.
Krén Heléna beszámol róla, hogy február 23-án részt vett az EHÖK KGY-n, majd 24-én
megtörtént a tanulmányi ösztöndíj határainak megállapítása és ellenőrzése. Február 27-én
elindult a delegált jelentkezés. Március 1-jén részt vett az EHÖK TB ülésén, ahol az OHV-ról,
a tematikák elérhetőségének problémáiról esett szó, esetleges HKR módosítás is felmerült ezek
kapcsán. Jelenleg dolgozik a tanulmányi kisokos PPK specifikus részének elkészítésén, melyet
április 19-ig kell véglegesítenie.
Lanku Máté beszámol róla, hogy szintén részt vett az EHÖK KGY-n, és az aktuális animátor
képzéseket megtartották az RSZB tagjai. Jelenleg a Felező bál szervezése zajlik, melynek
időpontja március 16. Az ülést követő hétre PPQ-t szerveznek, a 20-án megrendezésre kerülő
kvízzel kezdődik a PPCup rendezvénysorozat.
Madari Regina beszámol róla, hogy február 23-án szintén részt vett az EHÖK KGY-n. A
gazdasági bizottság az elmúlt időszakban megbeszéléseket folytatott a HÖK elnökével és
alelnökével. Március 1-jén a gólyatáborral, illetve kari napokkal kapcsolatos megbeszélésen
vett részt Lanku Mátéval. Elmondja, hogy leadta az április havi költségbejelentőt (pl.
Perspektíva, vezetőképző, irodai székek). Március 1-jén szintén leadta a nemzeti
kommunikációs hivatalnak a második negyedévről szóló költségbejelentőt. Kari napok
beszerzéseihez zajlanak a pályázások.
Vértes Sára beszámol róla, hogy mentorfelvételi jelentkezése február 26-án lezárult, a
felvételi elbeszélgetések március 1-2-án zajlottak, összesen 7 jelentkező volt, mindenkit
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felvettek. Március 3-án pénteken megtartják a mentorképzést. Március 4-én zárul az erasmus
jelentkezés, valamint érkeznek a horvát hallgatók, akinek szakmai programot szerveztek
előadásokkal. A következő hónap ELUP programjai közt szerepel a március 9-ére szervezett
filmklub, valamint a 14-ére szervezett Pub Crawl, mellyel kapcsolatban március 1-jén volt egy
megbeszélés. Elmondja továbbá, hogy az ülés napján részt vesz az EHKB ülésén.

2. Egyebek
Nem érkezett több bejelentés.

Baranyai Melinda
elnök
ELTE PPK HÖK

Hegedüs Andrea
elnök
Ellenőrző Bizottság

ELTE PPK HÖK

Budapest, 2017.03. 02.
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