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4. Egyebek 
 

 

 

Madari Regina kéri a napirend módosítását. Az elnökség elfogadja harmadik napirendi 

pontként a 2017-es költségvetés-tervezetek megbeszélését.  

1. napirendi pont: Bejelentések 

Baranyai Melinda beszámol róla, hogy 21-én részt vett egy, a szombathelyi integrációval 

kapcsolatos megbeszélésen. A jelenlegi álláspont szerint az Egyetem érintett 

részönkormányzatai, valamint az EHÖK is kijelölnek majd egy-egy alelnököt, akik a 

szombathelyi intézmények hallgatóit képviselik majd. Október 24-én továbbá részt vett 

a Szenátuson, melynek keretében elfogadásra került a minőségbiztosítási kézikönyv és 

minőségbiztosítási program. Október 25-én a Gólyabálokkal kapcsolatos megbeszélésen 

vett részt. A PPK Gólyabáljára október 23-án fog sor kerülni a Dürlin Rendezvényházban, 

ezzel kapcsolatban a felmerülő munkálatokról, promóciós anyagok készítéséről és 

dekorációról esett szó. Szintén ezen a napon Baranyai Melinda részt vett egy Vezetői 
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Ülésen is. Baranyai Melinda elmondja, hogy az Educatio Kiállítás, ahol az Egyetem is 

képviselteti magát január 19-21. között kerül megrendezésre, a PPK Nyílt Napjára pedig 

február 3-án kerül sor. Részt vett továbbá az elmúlt hét folyamán az EHÖK Elnökségi 

ülésén is, melynek során az iskolaszövetkezet működésével kapcsolatban történtek 

további egyeztetések. Felmerült továbbá, hogy a karoknak érdemes a Kari Napokkal 

kapcsolatos ötleteléseket a közeljövőben megkezdeni, a Gólyatáborokról decemberre 

szeretnének egy előzetes koncepciót összeállítani. Baranyai Melinda elmondja, hogy 

változás történt abban, hogy a korábbiakkal ellentétben a BEAC külön keretet kap a 

működéséhez, így a rektori sportpályázatok keretében már nem pályáznak majd. A 

HÖOK vezetőképzőre november 11-13. között kerül sor, melyre várják a PPK 

tisztségviselőit is. Baranyai Melinda továbbá részt vett a megrendezett Animátor- illetve 

Hallgatói Érdekképviseleti Fórumon is.  

Puju Robin beszámol róla, hogy az elmúlt héten részt vett a Hallgatói Érdekképviseleti 

Fórumon, valamint egy KÖB ülésen, ahol a kari pályázatok elbírálásáról és az 

iratnyilvántartásról esett szó. A rendkívüli KÖB ülés keretében a felmerülő elmaradt 

elszámolásokat a KÖB határozata szerint az adott összegről szóló kivetéssel 

szankcionálják.  

Elődi Fruzsina beszámol róla, hogy megjelent a 2016/2017-es tanév első PersPeKtívája 

és hamarosan elkezdődik az idei PályakéPünK szerkesztése.  

Palkó Márton beszámol róla, hogy részt vett a Hallgatói Érdekképviseleti Fórumon, 

valamint október 26-án  egy EHSKB ülésen, melynek során felmerült, hogy a hallgatók 

körében készülő kérdőíves felmérés elindulása csúszik. 

Lanku Máté beszámol róla, hogy részt vett a Hallgatói Érdekképviseleti Fórumon illetve 

a korábban említett Gólyabállal kapcsolatos megbeszélésen is. Lanku Máté továbbá 

megbeszélést folytatott az animátori koordinátori posztra megválasztás előtt álló Kovács 

Kristóffal is.  

Krén Heléna beszámol róla, hogy szintén részt vett a Hallgatói Érdekképviseleti 

Fórumon, valamint, hogy a Köztársasági Ösztöndíj pályázási feltételeiben a változtatások 

megtörténtek.  

Vértes Sára beszámol róla, hogy szintén részt vett a Hallgatói Érdekképviseleti Fórumon. 

Továbbá elmondja, hogy 21-én lezárult az ELUP-os hallgatók körében tartott képviselői 
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választás, a megválasztott képviselők pedig kiértesítésre kerültek. Vértes Sára ezen kívül 

beszámol róla, hogy 24-én fogadtak egy 10 fős norvég hallgatókból álló csoportot, 26-án 

pedig sor került egy berlini csereprogrammal kapcsolatos megbeszélésre. 

Soós Alexandra beszámol róla, hogy a pályázatbírálással kapcsolatos dolgokat beszélte 

át az elmúlt héten a pályázati referenssel, Kreszadló Dórával, valamint, hogy 

egyeztetéseket folytatott a HÖK összetartás helyszínéül szolgáló szállással. 

Madari Regina beszámol róla, hogy 26-án részt vett a Gazdasági Bizottság ülésén, ahol 

szintén az iskolaszövetkezettel kapcsolatos átalakulásokról esett szó. Elmondja továbbá, 

hogy a Gólyatábori kifizetések kimentek, az elszámolás megtörtént, valamint, hogy az 

irodai közbeszerzés késik.  

 

2. napirendi pont: Személyi ügyek 

Az elnökség 8 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazattal támogatja, hogy Kovács Kristóf 

töltse be az animátor koordinátori tisztséget.  

 

3. napirendi pont: 2017-es költségvetés tervezetének megbeszélése 

Madari Regina jelzi, hogy hamarosan le kell adni a PPK HÖK költségvetési tervezét, így 

kéri az elnökség tagjait, hogy a bizottságaik számára szükséges anyagi forrásokat igénylő 

eszközöket gyűjtsék össze. 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

Soós Alexandra kéri az elnökség tagjait, hogy bizottságaikkal az összetartásra 1-1 

mozgásos játékkal készüljenek.  

Nem érkezett több bejelentés. 

 
 
 
 Baranyai Melinda Hegedüs Andrea 
 elnök elnök 
 ELTE PPK HÖK Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2016.10.27. 


