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1. napirendi pont: Bejelentések 
 
Baranyai Melinda beszámol róla, hogy részt vett egy HÖOK választmányi ülésen. 

Gólyabálról való egyeztetések során eldőlt, hogy a Gólyabál új időpontra került, 23-án 

lesz megrendezve. Kéri, hogy a megfelelő csatornán kerüljön meghirdetésre a 

keringőben való részvételre való felhívás. Október 18-án részt vett a Vezetői ülésen 19-

én EHÖK Elnökségi ülésen vett részt, ahol szóba került az OHV átalakítása, valamint 

vendégük volt Gyárfás Tímea, a Minőségügyi Iroda vezetője. Baranyai Melinda jelzi, hogy 

hamarosan megrendezésre kerül a HÖOK vezetőképző, az Educatio Kiállítás pedig 

január 19-21. kerül megrendezésre. További információként megemlíti, hogy az EHÖK-

ben új tisztség létrehozására készülnek, lesz egy szabályzati referens, aki a szabályos 

működéshez szükséges információk gyűjtőpontjaként fog szolgálni. Ezen kívül 

megtörtént a hallgatói szakmai és kulturális pályázatok elbírálása is. 
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Krén Heléna beszámol róla, hogy részt vett a Küldöttgyűlés ülésén, valamint 14-én az 

ELTE Feszten, ahol sok érdeklődővel találkoztak. Elmondja, hogy lezárult a Delegált 

Képzés, 21-én sor kerül az új delegáltak avatására. Ezen kívül beszámol róla, hogy 

elkészült a Köztársasági Ösztöndíj pályázatának új pontrendszere.  

Madari Regina beszámol róla, hogy folyamatban van a kari tisztségviselők számára 

rendelt pólók megrendelése, továbbá véglegessé vált a HÖK összetartás időpontja, 

november 4-6. kerül megrendezésre. 

Palkó Márton beszámol róla, hogy a bizottság elvégezte a hirdetőfelületek gondozását, 

valamint részt vett egy EHSKB ülésén 18-án. 

Soós Alexandra beszámol róla, hogy részt vett a Küldöttgyűlésen és az ELTE Feszten, 

valamint segített a Gazdasági Bizottságnak összegyűjteni az összetartáshoz szükséges 

adminisztratív jellegű információkat.  

Elődi Fruzsina beszámol róla, hogy 14-én részt vett az ELTE Press Akadémián mint 

előadó, a rendezvény jól sikerült. A PersPeKtíva legújabb száma 21-én kerül az Egyetem 

folyosóira. 

Lanku Máté beszámol róla, hogy részt vett a Küldöttgyűlésen, a HÖOK Közgyűlésén, 

valamint elmondja, hogy Kovács Kristóf elfogadta a felkérést az animátor koordinátori 

tisztségre, így kiírható a szimpátiaszavazás az animátorok számára. Felkérésre kerültek 

az őszi félév során animátor képzést tartó személyek. Kövecses Gréta, jelezte, hogy a 

következő heti elnökségi ülésén részt vesz az utódlásának megbeszélése miatt. 

Vértes Sára beszámol róla,, az ELUP képviselőkről a szavazás  21-én zárul. 24-én egy 9 

fős norvég csoport fogadására készülnek.  

Puju Robin beszámol róla, hogy részt vett a HÖOK Közgyűlésén. Október 17-én a 

szakmai kulturális pályázatokat bírálták, aznap délután pedig tájékoztatót tartott a 

Delegált Képzésen a DJB-vel és működésével kapcsolatos információkról. Október 18-án 

a KÖB elbírálta a rendkívüli szociális támogatásra beérkezett pályázatokat.  
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2. napirendi pont: Egyebek 

 

Nem érkezett több bejelentés. 

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

Budapest, 2016.10.20. 
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