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Napirend:
1. Bejelentések
2. Személyi ügyek
3. Egyebek
Karacsi Gábor skype-on csatlakozik.
1. napirendi pont: Bejelentések
Kreszadló Dóra beszámol arról, hogy elkészítették a Gólyatábor műszaki
specifikációját és leadták azt. Január 30-án részt vett a Kari Vezetői értekezleten, 31-én az
EHÖK Elnökségi ülésén.
Dávid Szamanta beszámol róla, hogy részt vett a Gólyatábor műszaki
specifikációjának elkészítésében Kreszadló Dórával és Barlay Kristóffal, majd leadta azt.
Valamint a januári Iskolaszövetkezeti utalási listát is elkészítette és leadta.
Hulik Bernadett beszámol arról, hogy részt vesz a nyílt nap szervezésében, illetve
arról, hogy a Tanulmányi Bizottsággal ülést tartanak a nap folyamán.
Timár Lili beszámol arról, hogy január 22-én tartottak egy megbeszélést a
Nemzetközi Irodában, ahol Pesthy Orsolya és Lévai Blanka is részt vett.
Perger Petra beszámol arról, hogy készül a szociális támogatás bírálására, el fog
menni a felkészítőre, illetve válaszol az ezzel kapcsolatos e-mailekre.
Doszpoth Rebeka beszámol arról, hogy február 13-án ELTE Press megbeszélésre fog
menni, amihez már elkezdte összeszedni a fontos dolgokat. Megosztja az elnökség
tagjaival az arra vonatkozó terveit, hogy internetes felhívások következtében még több
hallgatót elérjenek, ezáltal bővítve a Perspektíva állandó íróinak körét.
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Barlay Kristóf beszámol arról, hogy január 31-én kész lett a PPK Events nevű
Facebook oldal, illetve arról, hogy szervezi a félév első rendezvényét. Dávid Szamantával
és Kreszadló Dórával elkészítették a Gólyatábor műszaki specifikációját.
Karacsi Gábor beszámol arról, hogy elkezdte szervezni a teljesítmény túrát. A
Facebook csoportokban folyamatosan frissíti az információkat, válaszol az e-mailekre.
Beszélt a kollégium leírásokkal kapcsolatban az illetékesekkel.
Kerekes Zsombor beszámol róla, hogy elkészítette a HÖK honlapjára a GYIK fület,
illetve frissítette a honlapot. Ezen kívül dolgozott a PPK Events oldalon, és kihelyezte a
plakátokat az épületekben.
2. napirendi pont: Személyi ügyek
Kreszadló Dóra szóban tájékoztatja Karacsi Gábort az új Kommunikációs Bizottsági
tag személyéről. Karacsi Gábor nem vesz részt a szavazásban, mert nincs lehetőség a
titkos szavazás biztosítására. Ezt követően az elnökség szavazott a Kommunikációs
Bizottsági tagról.
Az elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodással megszavazta Szakos Gábort
Kommunikációs Bizottsági tagnak.
3. napirendi pont: Egyebek
Kreszadló Dóra tájékoztatja az elnökség tagjait az EHÖK-ben megüresedett
Sportkoordinátori tisztségre érkezett pályázatokról.
Kreszadló Dóra beszámol arról, hogy találkozott Bartók Rékával, az animátor
képzéssel kapcsolatban. Ismerteti az elnökség tagjaival a képzések időpontjait, illetve a
képzéstartónak választott animátorokat. Barlay Kristóf ismerteti a Vezetőképző tábor
időpontját, amely idén április 27-29-ig tartó hétvégére esik.
Az elnökség tagjai szót ejtenek a február 2-án tartandó EHÖK Küldöttgyűlésre
érkezett beszámolókról.
Kreszadló Dóra felhívja az elnökség figyelmét arra, hogy március 21-én is EHÖK
Küldöttgyűlést fognak tartani.
Nem érkezett több bejelentés

Tóth Rebeka
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
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