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Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Egyebek 

 

Doszpoth Rebeka kimentését kéri. Karacsi Gábor telefonon csatlakozik. 

 

1. napirendi pont: Bejelentések 
 Timár Lili beszámol arról, hogy október 2-án részt vett az Egyetemi 
Hallgatói Külügyi Bizottság ülésén. A kari Külügyi Bizottság tagjai folyamatosan 
dolgoznak az angol nyelvű képzésben résztvevő hallgatók érdekképviseleti 
rendszerének promócióján. 
 Fábián Fanni beszámol arról, hogy október 9-én és 10-én folynak az 
elbeszélgetések a delegáltakkal. Október 3-án lezajlott a szombathelyi hallgatók 
animátor képzésének tanulmányi szekciója. 
 Perger Petra beszámol arról, hogy október 3-án érzékenyítő képzést tartott 
Korinek Jankával a szombathelyi hallgatók animátorképzésének keretében. A 
Jótékonysági bállal kapcsolatos feladatokat intézte. Perger Petra tájékoztatja az 
elnökség tagjait arról, hogy a kari pályázatok leadási határideje a héten van. A 
Diákjóléti Bizottság szervezi a Mindenki segít-napot, amelyhez már elkészült a 
facebook esemény. 
 Dávid Szamanta beszámol arról, hogy október 4-én részt vett a Képzők 
képzésének felkészülésén. Október 5-7-ig részt vett a HÖOK Tisztújító 
Közgyűlésén. Radics Alexandrával ajánlatokat kértek be több futó projekthez, így 
többek között az őszi összetartáshoz. 
 Puju Robin beszámol arról, hogy október 3-án megtartották a szombathelyi 
hallgatók animátor képzését, megköszöni a képzőknek a munkájukat. 
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Tájékoztatja Karacsi Gábort arról, hogy a további képzésekkel kapcsolatos 
anyagokat e-mailben fogja küldeni. Október 5-7-ig részt vett a HÖOK Tisztújító 
Közgyűlésén, 4-én pedig a Képzők képzésének felkészítésén.  
 Hoffer Péter beszámol arról, hogy elkészítette a szakos facebook 
csoportokba a fontos információkat tartalmazó posztokat. Elkezdték a 
mediagroup elbeszélgetés szervezését, valamint promóciós videót forgattak. 
 Hoós Dorottya beszámol arról, hogy október 2-án megrendezésre került a 
Zenés est, 8-án pedig a PPQ, mindkettő teltházas volt. Lezárult a jelentkezés az 
animátor képzésre, az ehhez kapcsolódó elbeszélgetést október 10-11-én tartják. 
Hoós Dorottya ismerteti az elnökség tagjaival a Bevonó tábor szekcióit. Ezen felül 
tájékoztatja az elnökségi ülésen résztvevőket arról, hogy október 8-án animátor 
fórumot tartottak. 
 Karacsi Gábor beszámol arról, hogy lezajlott a szombathelyi hallgatók 
számára megrendezett animátor képzés. 
 Kreszadló Dóra beszámol arról, hogy október 3-án részt vett az EHÖK 
elnökségi ülésén, ahol a költségvetésről volt szó. Október 5-7-ig részt vett a HÖOK 
Tisztújító Közgyűlésén. Kreszadló Dóra tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy 
október 8-án nem tudott részt venni a Szenátuson, mert egy eseti kivizsgáló 
ülésre kellett mennie. Fábián Fannival megbeszélést tartottak a mesterképzéses 
hallgatók szakos érdekképviselői rendszerének kérdésében. 

 
2. napirendi pont: Egyebek 
 Az elnökség tagjai kitűzik a következő küldöttgyűlés időpontját október 16-
án este 6 órára módosítják. 
 Perger Petra megkéri az elnökség tagjait, hogy reklámozzák a Jótékonysági 
bált. 
 Kreszadló Dóra tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a választási 
felhívás október 20-án lesz kiírva. 
Nem érkezett több bejelentés 

     
 
 
 
 
 
    
       Tóth Rebeka 
 elnök 
 Ellenőrző Bizottság 
 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2018.10.13. 


