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1. napirendi pont: Bejelentések 

 

Baranyai Melinda beszámol róla, hogy az ülést megelőző hétvégén részt vett az EHÖK 

képviselőivel együtt a szombathelyi csatlakozó karok Hallgatói Önkormányzatával való 

ismerkedésen. Hétfőn részt vett a TB ülésen, kedden pedig a Pszichológiai Intézeti 

Tanácson, ahol vendégprofesszori címet adományoztak Robert Cramernek, valamint a 

norvég hallgatók akkreditációs problémáiról esett szó. Ezen a napon részt vett a Kari 

Vezetői ülésen is. Az animátor fórumon is részt vett, ahol feltehették kérdéseiket a 

korábbi hetekben lezajló személyi ügyekkel kapcsolatban. Az e heti EHÖK elnökségi 

ülésen is részt vett, ahol vendég volt Gulyás Tibor és Garbai Ádám, akik beszámoltak a 

következő két év terveiről, többek között az ösztöndíjrendszer átalakításáról, valamint 

szó esett az OMHV módosításokról is, melynek továbbgondolásához segítségként a 

következő héten az ülés vendége lesz a minőségbiztosítási kamara vezetője. A héten az 

ülés reggelén részt vett továbbá a Gólyabálok rendezésével kapcsolatos tárgyaláson is. 
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Baranyai Melinda jelezte, hogy a következő héten EHÖK Küldöttgyűlés lesz, valamint 

október 20-án rendezendő Érdekképviseleti Fórumra az EHÖK várja a 

részönkormányzatok tisztségviselőit is.   

 

Elődi Fruzsina beszámol róla, hogy elkészült az októberi Perspektíva, jelenleg az 

egyetem részéről várják a szerződés aláírását. A Hősök Tere sajtóreggelire a Perspektíva 

3 újságíróját is delegálja, így a novemberi számban ebben a témában is várható cikk, 

valamint kéri a Mindenki Segít napon résztvevőket, hogy lehetőség szerint írjanak róla 

az újságba.  

 

Krén Heléna beszámol róla, hogy szeptember 30-án Minőségbiztosítási Ülésen vett részt, 

melyen szó esett a szakfelelősökről, a minőségügyi kézikönyvről és arról, hogy a 

hallgatók a panaszeljárásokkal kapcsolatban nem rendelkeznek elég információval, és 

hogy ezen hogyan lehetne segíteni. Részt vett továbbá a kari TB ülésen, valamint hétfőn 

a saját bizottságának is ülést tartott. Október 10-én fog sor kerülni a delegált 

elbeszélgetésekre, 11-én a delegált projektnapra majd ezt követően a képzésre. 

November elejére tervezi megszervezni a bizottság a Hallgatóktól Hallgatóknak című 

rendezvényt. Krén Heléna továbbá beszámol róla, hogy a tanulmányi ösztöndíjak 

kiírásra kerültek és azzal kapcsolatban az ellenőrzésekkor mindent rendben találtak.  

 

Madari Regina beszámol róla, hogy szeptember 30-ig elküldte Balogh Dánielnek az 

alapköltésekről szóló dokumentumokat. Jelenleg a HÖK-ös pólórendeléseket és az 

összetartás szervezését intézi, továbbá részt vett a Gólyabállal kapcsolatos 

megbeszélésen is. 

 

Lanku Máté beszámol róla, hogy a hétvégén kerül megrendezésre a Bevonó tábor, amire 

jelenleg 135 főt várnak a szervezők. Szintén részt vett az animátoroknak szervezett 

fórumon, valamint kiírták az animátor koordinátori pozícióra való pályázati felhívást. A 

következő héten saját bizottságának is ülést tervez tartani.  
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Puju János Robin beszámol róla, hogy megtörtént a rendszeres szociális támogatás 

ponthatárának meghúzása, erről a hallgatók is tájékoztatásra kerültek. Szintén lezajlott a 

Mindenki Segít nap, mely sikeresen ért véget.  

 

Palkó Márton beszámol róla, hogy a honlap minden szempontból aktualizálásra került, 

frissítésre kerültek az információk. A hét folyamán a bizottság a plakátfelületek és a zöld 

naptárfelületek gondozását elvégezte. 

 

Soós Alexandra beszámol róla, hogy részt vett az animátor fórumon. 

 

Vértes Sára beszámol róla, hogy pénteki napon sor került a mentorképzésre, mely jó 

hangulatban telt és sikeresen zárult, pozitív visszajelzéseket kaptak róla. Az ülés napján 

részt vett a nemzetközi elutazási pályázatok bírálásán. Az Egyetem új tanulmányi 

partnerekre tett szert az Erasmus pályázók számára, főleg a pedagógiai és sportszakok 

hallgatói számára. A bizottság már dolgozik a külügyi iránytűn is. Az ELUP 

érdekképviseleti szavazás csúsztatásra került a norvég hallgatók esetében felmerülő 

akkreditációs problémák miatt, de a jelöltállítási időszak jelenleg is zajlik. Az ülést 

követő nap részt fog venni az EHÖK Külügyi Bizottságával a Nemzetközi Irodával való 

megbeszélésen, ahol az Erasmus 7-en felmerülő tapasztalatokat vitatják majd meg.  

 

 

2. napirendi pont: Egyebek 

 

Nem érkezett több bejelentés. 

 
 
 
 Baranyai Melinda Hegedüs Andrea 
 elnök elnök 
 ELTE PPK HÖK Ellenőrző Bizottság 
 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2016.10.06. 


