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1. Beszámolók: 

Baranyai Melinda beszámol arról, hogy október 2-án részt vett egy szenátusi 
ülésen, amelyen főként az Ányos Fesztiválról esett szó, október 3-án egy 
pszichológiai intézeti tanács zajlott, amelyen a szakot érintő változtatásokról 
számoltak be, valamint október 3-án zajlott egy Kari vezetői értekezlet. Emellett 
részt vett október 4-én egy EHÖK elnökségi ülésen, amelyen egy ELTE-n belüli 
ombudsman rendszer kialakításáról esett szó.  Október 9-én részt vett egy 
Tanulmányi bizottsági ülésen, október 10-én, pedig egy vezetői értekezleten. 
Október 11-én lezajlott egy EHÖK elnökségi ülés, amelyen a gólyatábori 
koncepcióról, azon belül is, az ott jelenlévő közalkalmazott kérdéséről, az egyetemi 
gólyabálokról, az általános testnevelés kérdéséről és a karokon dolgozó 
életvezetési tanácsadókról esett szó. 

Puju Robin beszámol arról, hogy részt vett szeptember 30-án az elnökségi 
összetartáson, majd október 5-én és 10-én megtörtént a művészeti ösztöndíjak, 
továbbá a rendkívüli szociális támogatás bírálata. Október 6-8. között részt vett a 
Velencén tartott ELTE PPK Animátori kör bevonó táborában, valamint október 10-
ig lezárult a Mindenki Segít napra való jelentkezés, továbbá a beosztások 
elkészítése is lejazjlott. Emellett minden további előkészület megtörtént már az 
október 13-án tartandó eseményre. 

Dávid Szamanta beszámol arról, hogy részt vett a szeptember 30-án tartott 
elnökségi összetartáson. Valamint október 6-8. között az ELTE PPK Animátori kör 
bevonó táborában ismerkedős szekciót tartott. Emellett bejelenti, hogy a 
Perspektíva nyomtatása ezentúl a Komáromi Nyomda helyett, a Pátria nyomdában 
fog történni. Továbbá megtörtént az árajánlatok bekérése az ELTE PPK HÖK 
összetartásra a különböző szálláshelyektől. 



Hulik Bernadett beszámol arról, hogy részt vett a szeptember 30-án tartott 
elnökségi összetartáson, valamint az október 3-án tartott intézeti tanács ülésen. 
Emellett október 8-án tartott egy Tanulmányi Bizottsági ülést. Valamint október 
11-én elkezdődött az őszi Delegált képzés, amelyen a Tanulmányi Bizottsági 
elnökeként végzi a leendő delegáltak oktatását. 

Kerekes Zsombor beszámol arról, hogy szeptember 28-án Lanku Mátéval 
meghallgatták a kari rendezvények lehetséges dj-jét. Valamint október 6-8. között 
részt vett az ELTE PPK Animátori kör bevonó táborában, ahol szekciót tartott, 
amelyen a november 10-i gólyabál promóciós videójáról történt ötletelés. Október 
10-én elkezdődtek az előkészületek az október 19-én tartandó Kari buli promóciós 
videójához. Továbbá folyamatban van az ELTE PPK applikációhoz kapcsolódó GYIK 
táblázat elkészítése. 

Lanku Máté beszámol arról, hogy szeptember 30-án részt vett az elnökségi 
összetartáson, valamint ismerteti a közelgő kari eseményeket, amelyek a 
Rendezvényszervező Bizottság szervezésében zajlanak. Továbbá október 6-8. 
között részt vett az ELTE PPK Animátori Kör bevonó táborában. 

Vértes Sára beszámol arról, hogy részt vett egy ülésen október 3-án, 
Baranyai Melindával és Kreszadló Dórával, amelyen az utódlásról esett szó. 
Továbbá október 4-8.  között Rómában tartózkodott, ahol UNICA konferencián vett 
rész. Továbbá október 12-én tartottak egy Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek 
Bizottsági ülést. 

 

2. Személyügyek: 

Baranyai Melinda Kreszadló Dórát jelöli alelnöknek.  

Az elnökség megszavazza Seltenreich Zorkát 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó 
szavazattal a Pályázati referens tisztségre, a Diákjóléti Bizottságba. 

 

3. Egyebek: 

Nem érkezett több bejelentés. 
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