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Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Személyi ügyek 

3. Egyebek 

 

 

Vértes Sára a kimentését kérte.  

 

1. napirendi pont: Bejelentések 

Baranyai Melinda beszámol arról, hogy szeptember 15-én részt vett egy 

megbeszélésen Dunka Sarolta Noémivel és Veres Mártonnal, amelyen a HÖOK 

Külhoni Programjáról esett szó. Szeptember 18-án jelen volt a Kari Vezetői 

értekezleten, szeptember 19-én pedig a Kari Tanácson, ahol megszavazták az 

ügyrendet illetve, a következő ülések időpontjait. Dávid Szamantával és Lanku 

Mátéval pedig megbeszélést tartottak a gólyabállal kapcsolatosan. 

 Puju Robin beszámol arról, hogy megtörtént a Rendszeres szociális támogatás 

és az Alaptámogatás elbírálása, illetve a Rendkívüli szociális támogatások 

előbírálása. Szeptember 19-én pedig részt vett a Kari Tanácson. 

 Fodor Alexandra bejelenti, hogy a Perspektíva következő számát az elnökségi 

ülést követő napon fogja elküldeni az olvasószerkesztőnek. 
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 Dávid Szamanta beszámol róla, hogy részt vett egy megbeszélésen az EHÖK 

Gazdasági alelnökével, amelyen a költségvetésről esett szó. Szeptember 19-én 

pedig részt vett a Kari Tanácson. 

Hulik Bernadett beszámol arról, hogy kikerült a felhívás és elindult a 

jelentkezés a Delegált képzésre, valamint arról, hogy szeptember 19-én részt vett 

a Kari Tanácson. 

Lanku Máté elnézést kér amiatt, hogy az előző ülésen nem tudott megjelenni. 

Lanku Máté beszámol arról, hogy szeptember hetedikén lezajlott a gólyatábor és 

gólyahét záró estéje, ahol minden rendben volt, sok hallgató megjelent. Az 

animátori jelentkezés is elindult. Lanku Máté ismerteti az elnökséggel a leendő 

események időpontjait. Lanku Máté beszámol arról, hogy részt vett a Kari 

Tanácson. 

Kerekes Zsombor beszámol róla, hogy az előző ülés óta frissítette a plakátoló 

felületeket, naprakészen tartotta az internetes felületeket, illetve összehívta a 

Kommunikációs Bizottság ülését. 

2. napirendi pont: Animátor képzés 

Az elnökség szavazott a Kommunikációs Bizottsági tag tisztségről: megválasztotta 
Hoffer Pétert 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal. 
 

3. napirendi pont: Egyebek 
Az elnökség kitűzte a Küldöttgyűlés időpontját szeptember 26-ára, Baranyai 

Melinda megkéri az elnökség tagjait, hogy küldjék el a beszámolóikat szeptember 

23. éjfélig. Továbbá az elnökség megszavazza az ülések állandó időpontját. 

Nem érkezett több bejelentés 
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