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ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 
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(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Egyebek 

 

 

Lanku Máté késve érkezik.  

 

1. napirendi pont: Bejelentések 

Baranyai Melinda beszámol arról, hogy részt vett a november 24-26-ig tartó HÖK 

csapatépítő hétvégén. Megköszöni a szervezést a Gazdasági Bizottságnak. 

 Puju Robin beszámol arról, hogy részt vett a november 24-26-ig tartó HÖK 

csapatépítő hétvégén. 

 Kreszadló Dóra beszámol arról, hogy részt vett a november 24-26-ig tartó 

HÖK csapatépítő hétvégén, illetve arról, hogy november 29-én helyettesítette 

Baranyai Melindát az EHÖK Elnökségi ülésén. 

 Dávid Szamanta beszámol róla, hogy részt vett a november 24-26-ig tartó 

HÖK csapatépítő hétvégén, amelynek a szervezésében is részt vett. Beszámol arról, 

hogy leadta a novemberi utalási listát az Iskolaszövetkezetnek. November 27-én 

pedig részt vett a gólyabál feedbacken, ahol az összes ELTE gólyabálról szó volt.  

Hulik Bernadett beszámol arról, hogy részt vett a november 24-26-ig tartó 

HÖK csapatépítő hétvégén.  Valamint említést tesz arról, hogy a Középiskolai 

roadshow szervezés alatt van.  
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Kerekes Zsombor beszámol róla, hogy részt vett a november 24-26-ig tartó 

HÖK csapatépítő hétvégén, valamint 28-án tájékoztatót tartott egy gimnáziumban 

az egyetemről. Ismerteti az elnökséggel a Kommunikációs Bizottság tervét, ami 

szerint a szakos facebook csoportokba innentől kezdve kéthetente fognak 

posztolni, egyszerre több információt. 

Vértes Sára beszámol arról, hogy november 23-án részt vett az Egyetemi 

Hallgatói Külügyi Bizottság ülésén, illetve a november 24-26-ig tartó HÖK 

csapatépítő hétvégén. 

Timár Lili kiegészíti azzal, hogy november 15-én lezajlott a nemzetközi 

évfolyamképviselők találkozása, ahol Drubina Boglárkával együtt vettek részt. 

Lanku Máté beszámol arról, hogy részt vett a november 24-26-ig tartó HÖK 

csapatépítő hétvégén, valamint arról, hogy a héten a Rendezvényszervező 

Bizottság tart képzést a leendő animátoroknak.  

Barlay Kristóf kiegészíti azzal, hogy részt vett az EHÖK Rendezvényszervező 

Bizottságának ülésén. 

 

2. napirendi pont: Egyebek 
Baranyai Melinda indítványozza, hogy az ELTE Karácsonyi gyűjtésére a HÖK 

képviselői együtt is adományozzanak valamit.  
Baranyai Melinda ismerteti az elnökség tagjaival az Állami Számvevőszék 

által végzett ellenőrzéshez szükséges feladatokat. 
Nem érkezett több bejelentés 
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