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1. napirendi pont: Bejelentések 

Baranyai Melinda beszámol róla, hogy január 13-án részt vett az EHÖK Elnökségi ülésén, 

melynek során vendégük volt Rikker Emília, és szó esett a rendezvényekre vonatkozó 

szabályokról, az engedélyeztetés menetéről, így a gólyatáborokról is, továbbá arról, hogy új 

logoja lesz az ELTE HÖK-nek, az irodájuk pedig elköltözik. Január 16-án kari Tanulmányi 

Bizottsági ülésen, valamint Szenátuson is részt vett, utóbbi során szó volt a szombathelyi 

részintézmény SZMR-jéről és HKR-jéről. Január 18-án részt vett az EHÖK Elnökségi ülésén, 

19-21. között az Educatio Kiállításon. Január 23-án szintén részt vett egy EHÖK Elnökségi 

ülésen, melynek során a gólyatábori specifikáció leadási határidejéről és a lakhatási 

támogatásokról esett szó. Továbbá szó esett arról, hogy február 2-6. között az ELTE Neptun 

rendszere nem üzemel majd a szombathelyi hallgatók adatainak átmentése miatt. Részt vett 

továbbá a HÖOK Budapesti Regionális Szövetségének tisztújító ülésén. Január 26-án részt vett 

a szombathelyi nyílt napon. Február 15-én fog sor kerülni a szombathelyi hallgatók tájékoztató 

napjára, az ottani új tisztségviselők felkészítésére, előtte 6-án pedig a PPK HÖK vendége lesz 

a PPK HÖK szombathelyi ügyekért felelős alelnök jelöltje, Karacsi Gábor.  

Madari Regina beszámol róla, hogy január 13-án részt vett az EHÖK Gazdasági 

Bizottságának ülésén, ahol az iskolaszövetkezeti kifizetésekről, illetve azok plafonjának 

megállapításáról esett szó. Leadta a Perspektíva műszaki specifikációját, valamint kiállításra 
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került a teljesítésigazolás a Pályaképünkről. A 2017-es kifizetések jegyzéke leadásra került az 

iskolaszövetkezet számára. A Gazdasági Bizottság megkapta a tavalyi év gazdasági elemzéseit, 

melyekben minden rendben volt. 

Krén Heléna beszámol róla, hogy január 16-án részt vett a Kari Tanulmányi Bizottság 

ülésén, melynek során megbeszélésre került, hogy szakdolgozati kurzust hirdetnek a végzős 

hallgatók számára, melyről őket Neptun üzenetben fogják tájékoztatni. Elmondja továbbá, hogy 

a február 3-án tartandó PPK Nyílt Nap szervezése folyamatosan zajlik. 

Palkó Márton beszámol róla, hogy a Kommunikációs Bizottság előkészítette mindhárom 

épületben a plakátfelületeket az új hirdetések elhelyezésére. 

Soós Alexandra beszámol róla, hogy január 19-21. között sikeresen lezajlott az Educatio 

Kiállítás, sok érdeklődő volt a PPK standjánál. Részt vett ezt megelőzően egy rekrutációs 

ülésen, 16-án az EHÖK-ben pakolták össze a kiállításhoz szükséges dolgokat, és 18-án történt 

meg a kitelepülés. 

Vértes Sára beszámol róla, hogy az ELUP hallgatói képviseletének egyik tisztségviselője 

lemondott, így pályázásra bocsátják a tisztséget, melyre a beérkezett pályázatok önéletrajzi és 

motivációs levelei alapján a többi képviselő választ majd. Folyamatosan zajlanak az ESN által 

szervezett programok. Február elejére összetartást terveznek a mentoroknak, a beérkező 

erasmusosoknak pedig welcome week-et és ennek keretében színes programokat. Létrehozott 

a Külügyi Bizottság egy mentorkérdőívet a mentorok aktivitását, illetve véleményét 

felmérendő. Felmerült az igény a Külügyi Bizottság segítségére az ELUP felvételik során, 

melynek kapcsán további egyeztetések várhatóak az Egyetemmel. A Mentor Kör új működési 

rendszert tervez a félévre, kevés a beérkező hallgató, így több mentornak lesz egy mentoráltja, 

tehát munkacsoportokként dolgoznak majd.  

Fodor Alexandra beszámol róla, hogy megtörtént a Perspektíva főszerkesztői tisztségének 

átadás-átvétele közte és Elődi Fruzsina közt. Tervezik egy tördelő betanítását az újság számára, 

a lapzárta időpontok megvannak, új grafikusa van az újságnak. 

Lanku Máté beszámol róla, hogy a félév első kari rendezvénye február 16-án kerül 

megrendezésre. Továbbá zajlik a Felező Bál szervezése, közösen a TÁTK-val. A vezetőképző 

április 28-30-án, az Animátor Avatás május 4-én tervezik megrendezni. Továbbá február 15-

ére Animátor Fórumot terveznek. 
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2. Egyebek 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Baranyai Melinda Hegedüs Andrea 
 elnök elnök 
 ELTE PPK HÖK Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2017.01. 26. 


