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Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Egyebek 
 

 

 

1. napirendi pont: Bejelentések 

Lanku Máté beszámol róla, hogy részt vett a HÖK számára november 4-6. között rendezett 

összetartáson, valamint a HÖOK vezetőképzőjén, ahol az utánpótlás-képzéssel foglalkozó 

szekcióban vett részt. Beszámol róla továbbá, hogy megtörtént a Gólyabál dekorációhoz a 

kellékek bevásárlása és megtörtént az illetékesekkel a rendezvény helyszínének bejárása. 

November 18-án találkozik Kövecses Grétával a sport referens utódlásával kapcsolatos 

egyeztetés céljából. A Rendezvényszervező Bizottság az elkövetkezendő egy hónapos 

időszakra kitűzte a szervezett rendezvények időpontjait, a PPQ Pub Quizre december 5-

én, a Slam Estre november 28-ás, a képződő animátorok bemutatkozására pedig 

december 8-án kerül sor. 

Puju János Robin beszámol róla, hogy szintén részt vett a HÖK összetartásán, illetve a 

HÖOK vezetőképzőjén, ahol a hallgatói szolgáltatásokkal foglalkozó szekcióban vett részt. 

November 7-én részt vett egy kari TB ülésen, 9-én a Diákjóléti Bizottság bizottsági ülést 

tartott. A bizottság jelenleg foglalkozik többek között a karácsonyi gyűjtés szervezésével 
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és a kollégiumi leírások frissítésével. November 16-án KÖB ülésen vett részt. Puju Robin 

elmondja, hogy hamarosan sor kerül Bencze Norberttel a kari pályázatokhoz szükséges 

űrlapok kialakítására.  

Palkó Márton beszámol róla, hogy szintén részt vett a HÖK összetartásán, illetve a HÖOK 

vezetőképzőjén, ahol a hallgatói szolgáltatásokkal foglalkozó szekcióban vett részt. Az új 

kari promóciós videó forgatásával kapcsolatban megtörténtek az egyeztetések az 

oktatókkal, a forgatási engedélyt megkapták. A Bizottság dolgozik a folyosó falának 

díszítésével, illetve a számukra kijelölt animátor képzéseket is megtartották. 

Madari Regina beszámol róla, hogy szintén részt vett a HÖK összetartásán, illetve a HÖOK 

vezetőképzőjén, ahol a gazdasági szekcióban vett részt. November 28-án leadásra került 

a PersPeKtíva novemberi számának teljesítésigazolása. Beszámol róla továbbá, hogy részt 

vett az animátor képzést tartók számára szervezett képzésen. A héten elkészítették az 

összetartás szállásáról és étkezéséről szóló teljesítésigazolást, valamint megtartotta az 

AK-HÖK-RSZB képzés számára kijelölt alkalmait.  

Soós Alexandra beszámol róla, hogy részt vett a HÖK számára szervezett összetartáson. 

November 15-én Pszichológia Intézeti Tanácson vett részt. Beszámol róla továbbá, hogy 

Dömötör Tamással együttműködésben egy utánpótlásképzési projekten dolgozik, ahol az 

EHÖK-kel együttműködésben egy iránymutató kisokos elkészítését tervezik. 

Krén Heléna beszámol róla, hogy szintén részt vett a HÖK összetartásán, illetve a HÖOK 

vezetőképzőjén, ahol az utánpótlás képzéssel foglalkozó szekcióban vett részt.  Részt vett 

továbbá egy szakterületi hétvégén ahol az OHV-val kapcsolatos módosítások kerültek 

szóba, a tervek szerint 3 szempontú értékelést terveznek, értékelni kell majd a kurzust, az 

oktatót és magát az értékelést. Az OHV-től független oktatói jutalmazási rendszer ötlete is 

felmerült. Krén Heléna elmondja, hogy részt vett a kari TB ülésen, valamint a delegált 

értekezleten is, ahol a középiskolai roadshow szervezése is megkezdődött. A Tanulmányi 

Bizottság november 14-én ülésezett.  

Vértes Sára beszámol róla, hogy szintén részt vett a HÖK összetartásán, illetve a HÖOK 

vezetőképzőjén, ahol a külüggyel foglalkozó szekcióban vett részt. Elmondja, hogy 

november 9-én sor került a frissen megválasztott ELUP képviselők találkozójára, ahol sok 

új ötlettel álltak elő az új képviselők. November 10-én volt az utolsó berlini 
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csereprogrammal kapcsolatos szervezői megbeszélés. November 15-én megérkezett a 

német delegáció akiknek színes programokkal készültek, melyek jelenleg is zajlanak. 

Elődi Fruzsina beszámol róla, hogy szintén részt vett a HÖK összetartásán. Elmondja, hogy 

sor került a PersPeKtíva újságíróinak szervezett találkozóra, mely alacsonyabb 

létszámmal de sikeresen lezajlott. Elmondja, hogy hamarosan megkezdődnek a 

PályakéPünK szerkesztési munkálatai a Tanulmányi Bizottsággal együttműködve. 

Megjelent továbbá a PersPeKtíva legújabb száma, mely megtalálható az épületekben, a 

következő szám januárra várható, melynek lapzártája november 27. 

Baranyai Melinda beszámol róla, hogy szintén részt vett a HÖK összetartásán, illetve a 

HÖOK vezetőképzőjén, ahol a vezetői szekcióban és a választmányi ülésen vett részt. 

November 7-én Kari TB ülésen vett részt. A napokban egyeztetések történtek a Dékáni 

Hivatal munkatársával a leltár ellenőrzéssel kapcsolatban. November 8-án kari vezetői 

értekezleten vett részt, ott elhangzott, hogy a kari karácsony december 15-én kerül 

megrendezésre. Ezen a napon részt vett továbbá a Gólyabállal kapcsolatos 

megbeszélésen, melynek keretében a kiírt munkákról és a dekoráció tervezése került 

szóba. November 7-én és 8-án és 9-én továbbá animátor képzést is tartott. Baranyai 

Melinda november 9-én az EHÖK elnökségi ülésen nem vett részt, őt Krén Heléna 

helyettesítette, aki elmondja, hogy a Gólyatáborokról, a Tétényi úti Kollégium 

felújításáról, az OHV átalakításáról és az utánpótlás szervezéséről esett szó, a következő 

EHÖK KGY december 1-jén lesz. Baranyai Melinda beszámol továbbá arról, hogy 

november 10-én megtörtént az iroda leltár ellenőrzése, ahol mindent rendben találtak. 

November 15-én szintén részt vett a Pszichológia Intézeti Tanácson, 16-án pedig az EHÖK 

elnökségi ülésén. 

 

 

2. napirendi pont: Egyebek 

Baranyai Melinda elmondja, hogy november 29-én 14:00-tól Kari Tanács lesz. December 

9-én a szombathelyi kampuszon Nyílt Napot tartanak, melyre várják a budapesti ELTE-s 

tisztségviselőket is.  
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Baranyai Melinda elmondja továbbá, hogy a szombathelyi kampusz csatlakozása miatt 

Alapszabály módosítás van tervben, melynek december közepéig kell lezajlania.  

 

Nem érkezett több bejelentés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baranyai Melinda Hegedüs Andrea 
 elnök elnök 
 ELTE PPK HÖK Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2016.11. 17. 


