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Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Egyebek 

 

Doszpoth Rebeka kimentését kéri.  

 

1. napirendi pont: Bejelentések 
 Timár Lili beszámol arról, hogy kiértesítette az angolnyelvű képzésben 
résztvevő hallgatók érdekképviselőit, de azóta is érkezett új jelentkezés. Október 
12-én részt vett az ELTEfeszten az EHÖK Külügyi Bizottságának standnál. 
 Fábián Fanni beszámol arról, hogy október 10-11, 15-16-án megtartották a 
delegáltképzéseket. Október 15-én részt vett a kari Tanulmányi Bizottság ülésén.  
 Perger Petra beszámol arról, hogy október 15-én a delegált képzésen.  Lejárt 
a Rövid távú szakmai tanulmányi útra vonatkozó kari pályázat elszámolásának 
határideje, a dokumentumokat átnézték Lukács Anna pályázati referenssel. 
Ezeken kívül szervezték a Mindenki segít-napot és a Jótékonysági bált. Ezutóbbit 
végül előre nem látható logisztikai problémák miatt le kellett mondani. 
 Dávid Szamanta tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a HÖK-ös 
hétvége időpontja a nov. 30-dec. 2-ig tartó hétvége, amire előzetesen 
árajánlatokat kértek, és a megrendelő is elkészült hozzá. 
 Puju Robin beszámol arról, hogy összefűzte a bizottsági beszámolókat a 
küldöttgyűlésre.  
 Hoffer Péter ismerteti az elnökség tagjaival a mediagroup aktuális névsorát.  
 Hoós Dorottya beszámol arról, hogy lezajlottak a képződő animátor 
elbeszélgetések október 9-10-11-én, 131-en jelentkező van az animátorképzésre. 
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Október 11-én került megrendezésre a félév második zenés-táncos rendezvénye. 
Ezenfelül elkészült a Gólyabál eseménye, illetve a novemberi programbeosztás. 
 Kreszadló Dóra beszámol arról, hogy október 10-én részt vett az EHÖK 
Elnökségi ülésén, 11-én egy megbeszélésen a Gólyabállal kapcsolatban, 15-én 
pedig a kari Tanulmányi Bizottság ülésén.  

 
2. napirendi pont: Egyebek 
 Az animátorképzésre beérkező, vártnál nagyobb számú jelentkezés miatt 
Hoós Dorottya indítványozza, hogy egy hatodik képzéscsapatot is osszanak be.  
 Hoós Dorottya tájékoztatja az elnökség tagjait a Bevonó Tábor várható 
létszámáról: 100 képződő és 67 animátor fog részt venni. Ezt követően 
megvitatják a Bevonó Tábor szekcióinak beosztását és a képzéstartók nevét. 
 Perger Petra bővebben is tájékoztatja az elnökség tagjait a Jótékonysági Bál 
lemondásáról. 
Nem érkezett több bejelentés 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       Tóth Rebeka 
 elnök 
 Ellenőrző Bizottság 
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